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شهردارى بادرود با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد پارکینگ عمومى 
وسائط نقلیه واقع در بلوار شهید مطهرى را طى تشریفات قانونى و از  طریق آگهى مزایده 
به مدت یکسال به صورت اجاره به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقى 
و حقوقى واجدالشرایط درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد 

شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى برعهده برنده مزایده مى باشد. 
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه موضوع ذیل را مطابق جدول زیر از 
پیمانکار ذیصالح انجام دهد. 

شهردارى فالورجان در نظر دارد به است ناد مصوبه شماره 4/40 مورخ 96/01/29 جهت اجراى پروژه زیر از 
طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول

   آگهى مناقصه عمومى   آگهى مناقصه عمومى

«آگهى مناقصه نوبت سوم»«آگهى مناقصه نوبت سوم»

مجید صفارى- شهردار بادرود  امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آب کم است اما جیره بندى نمى شود

سپاهان نه، سپاهان نوین شاید!خواب ترسناك مى بینید؟جیرجیرك و ملخ منبع غنى پروتئین است«تیک آف» خلباِن اصولگرایان براى 1400 سود فوالد مبارکه 155 درصد افزایش یافت ورزشسالمتاجتماع استان
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خبر خوب براى
 بیماران خانه نشین

 فعالیت بانک مهر اقتصاد
 به صورت مستقل ادامه مى یابد

روز قدس، جمعه، 
مصالى بزرگ 

اصفهان 

از مریم سعادت تا
 مهران غفوریان در «پنچرى»

دزدى  با تپانچه اسباب بازى
 از موبایل فروشى ها 

5

وقتى زاینده رود 
زمین هاى غرب را سیراب نکرد

فیش حج تمتع فقط 8 میلیون !

4949 روحانى متفاوت روحانى متفاوت
جزئیات شغل خاص زنان و مردانى که بیمارستان را براى آرامش بخشیدن به انسان ها انتخاب کرده اندجزئیات شغل خاص زنان و مردانى که بیمارستان را براى آرامش بخشیدن به انسان ها انتخاب کرده اند
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وقتى بازار دالالن سفرهاى زیارتى کساد مى شود

جهان نما

در حمله 
موشکى، نیازى 
به هماهنگى با 
دولت عراق 
نبود
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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس 
در خصوص حمله موشکى سپاه به مواضع 

داعش در دیرالزور سوریه گفت: با 
هماهنگى هایى که با دولت سوریه 
صورت گرفت، مقرر شد که دولت 

سوریه با اینها برخورد کند اما به 
دالیلى دولت سوریه از ایران 

کمک گرفت و گفت با 
توجه به شرایطى که 

دیرالزور دارد  ...

سخنگوى دولت تأکید کرد: این اقدام فراتر از 
تأمین امنیت ملى کشور و براى 

تأمین امنیت منطقه بود. این اقدام 
نشان داد که ایران در راه مبارزه با 

تروریست ها همواره امنیت منطقه 
را در صدر برنامه هاى 
خود دارد. محمدباقر 
نوبخت گفت: پاسخ 

سپاه به داعش،...
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تقدیر 
سخنگوى 
دولت از حمله 
موشکى سپاه 
به داعش

با سپاهان ترساند و نجومى قرارداد بست

ملخمنبع غنى14 رجیركو ج

 مهران

دزدى
 ا

زمین

ر ى جو ىسپاهانسپاهانترساندو جو و ر ن پ
هافبک میانى استقالل رسماً 

قراردادش را با این تیم 
تمدید کرد. امید ابراهیمى 
هافبک میانى استقالل که 

منصوریان خبر از ماندنش 
در این تیم داده بود، بعد از 
جلسه اى دو ساعته رسماً 
قرارداد خود را با آبى هاى 
پایتخت به مدت یکسال 

دیگر امضا کرد و در این تیم 
ماندنى شد.
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چاپ اول 

نوبت  دوم

چاپ دوم

مبلغ برآورد (ریال)مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجه موضوع مناقصهشماره مناقصه

96 -2 -93
اجراى سیستم هوادهى عمقى و تأمین کاال و 

تجهیزات مورد نیاز فاز 3 تصفیه خانه فاضالب 
جنوب اصفهان 

556/535/43711/130/708/740جارى 

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه پیمانکار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/04/10
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/04/11

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتى www.abfaesfahan.ir، تلفن: 36680030- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
شماره تلفن: 36680030- 031

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1396/03/31

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/04/07 مى باشد. 
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir  مراجعه فرمائید. 

پروژه زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر فالورجان
محل پروژه: شهر فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینى شده: 5/000/000/000 ریالمدت پروژه: یک ماه 

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: ندارد نوع فهرست بها: راه و باند سال 1396 
کلیات عملیات اجرایى شامل: 

1- خاکبردارى.             2- زیرسازى با مصالح زیراساس و اساس و خاك تونان.
3- آبپاشى، پخش، تسطیح و کوبیدن قشرهاى خاکریزى و زیراساس و اساس. 

4-تهیه مصالح سنگى و اجراى آسفالت سطحى با سنگ شکسته از مصالح کوهى 12- 0، 19- 0 و 25- 0.  
سایر عملیات طبق دستور کارهاى ارائه شده براساس فهرست بهاى  راه و باند سال 1396. 

ع ج یش
7 اشتبـــاه امنیتى مرگبار که 

احتمـاالًً شما هم
 مرتکب مى شوید

سیاست هاى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان د ر فصل تابستان تشریح شد
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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس در خصوص 
حمله موشکى سپاه به مواضع داعش در دیرالزور سوریه 
گفت: بــا هماهنگى هایى که با دولت ســوریه صورت 
گرفت، مقرر شد که دولت ســوریه با اینها برخورد کند 
اما به دالیلى دولت سوریه از ایران کمک گرفت و گفت 
با توجه به شــرایطى که دیرالزور دارد خود شــما اقدام 

کنید.
ابوالفضل حســن بیگى در گفتگو با ایلنا، درباره آخرین 
اطالعات از منطقه اى که مورد هدف موشک هاى سپاه 
قرار گرفته است، اظهار داشت: اطالعات دقیقى داریم که 
فرماندهى این مجموعه و یک کارخانه تسلیح خودروهاى 

سبک و نیمه ســنگین و نفربر براى کارهاى انتحارى 
در این منطقه منهدم شده اســت وزاغه هاى مهمات و 
انبارهاى تدارکاتى داعش در منطقه با خاك یکسان شده 
است. عملکرد هوا فضاى جمهورى اسالمى به گونه اى 
بود که هیچیک از اینها نتوانســتند از منطقه فرار کنند و  

همه از بین رفتند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى در خصوص هماهنگى 
با عراق براى عبور از حریم هوایى این کشور جهت پرتاب 
موشک ها گفت: موشک حکم هواپیما را ندارد و خارج از 
جو پرواز مى کند و به هدف مى رســد. از این رو نیازى به 

هماهنگى با دولت عراق نبود.

ســخنگوى دولت تأکید کرد: این اقدام فراتر از تأمین 
امنیت ملى کشور و براى تأمین امنیت منطقه بود. این 
اقدام نشــان داد که ایران در راه مبارزه با تروریست ها 

همواره امنیت منطقه را در صدر برنامه هاى خود دارد.
به گزارش آفتاب نیوز، محمدباقر نوبخت گفت: پاســخ 
ســپاه به داعش، نمادي از اقتدار ملی است و این اقتدار 
نشان می دهد که فقط در جهت امنیت ملی نیست و فراتر 
از آن امنیت منطقه هم است. داعش پدیده تروریستی 
اســت که امنیت منطقه را مخدوش کرده است و نشان 
داده جمهوري اسالمی در مبارزه با تروریست ها امنیت 
منطقه را در صدر برنامه ها دارد و لذا کشورهاي همسایه 

باید از این اقتدار ایران خوشحال باشند و احساس آرامش
 کنند. 

سخنگوى دولت افزود: دولت از فعالیت هاي موشکی 
ســپاه و نیروهاي مســلح پشــتیبانی می کند و هیچ 
محدودیتی بر تقویت بنیــه دفاعی و افزایش توانمندي 

موشکی جمهوري اسالمی ایران قائل نیست. 
نوبخت با بیــان اینکه توان دفاعــى و تقویت آن قابل 
مذاکره و مماشــات با دولت هاى زیــاده خواه از جمله 
آمریکا نیست، گفت: برجام محدود کننده فعالیت هاي 
موشکی و قدرت دفاعی ما نیست، بلکه برجام صرفًا در 

خصوص مسائل هسته اي بود.

در حمله موشکى، نیازى به 
هماهنگى با دولت عراق نبود

تقدیر سخنگوى دولت از حمله 
موشکى سپاه به داعش

تأمین امنیت
 23 هزار مسجد و حسینیه 

سردار حسین    باشگاه خبرنگاران جوان |
اشــترى فرمانده ناجا به تأمین امنیت بیش از 23 هزار 
مسجد و حسینیه در شب هاى قدر اشاره کرد و گفت: 
دشمنان سعى داشتند در میان مردم دلهره ایجاد کنند که 

با همت نیرو هاى انتظامى هیچ حادثه اى گزارش نشد.

روى ایران حساب مى کنیم
  انتخاب|  «شیخ محمدبن عبدالرحمان ال ثانى» 
وزیر خارجه قطر گفت: هرچیزى که به کشــورهاى
تحریم کننده قطر  ارتباطى ندارنــد، موضوع مذاکره 
نیست. سیاست خارجى قطر در حوزه منطقه اى نیز به 
خودمان ارتباط دارد. وزیر خارجه قطر اضافه کرد: حاکم 
کویت تنها میانجى گر در بحران فعلى است و او منتظر 
نظرات کشورهاى خلیج فارس براى حل و فصل مسائل 
است. شیخ محمد همچنین گفت که در صورت ادامه
 بایکوت فعلى، قطر بر روى کشورهاى دیگرى از جمله 

ایران حساب خواهد کرد.

شب نشینى  در سونا!
  تسنیم| حکایت آقازاده ها این بار در ورزش خود 
را به شکلى جدى نشان داده است. شنیده ها حاکى از آن 
است که سوناى خصوصى مدیران یکى از دستگاه هاى 
ورزشــى که با هزینه چند صــد میلیونــى از بودجه
 بیت المال در یکى از اماکن مجلل و مجهز ورزشــى 
ساخته شده، چند صباحى است که به محل شب نشینى 
اقوام، بستگان و دوستان یک فرد مسئول تبدیل شده 
است و پســر و خواهرزاده و سایر بســتگان همراه با 
دوســتان و رفقا تا پاســى از نیمه شــب به صورت 
اختصاصى از این امکان دولتى اســتفاده شــخصى 

مى کنند.

دیپلماسى فرانسوى
طریق دیپلماسى فعال و گفتگو با بازیگران کلیدى   انتخاب| رئیس جمهور فرانسه گفت: پاریس از 
از جمله ایران در منطقه خاورمیانه حضور فعال دارد.

«امانوئل مکرون»  اظهار داشــت: مــا به فوریت و 
ضرورت برقــرارى ثبات نظامى در سراســر جنوب 
ســوریه معتقدیم. مکرون افزود: فرانســه از طریق 
اقدامات دیپلماتیکى که در حال انجام شدن است و 
از طریق گفتگوهایى که با بازیگران کلیدى منطقه، 
یعنى روســیه، ایران و ترکیه و تمامى کشــورهاى 
همســایه (ســوریه) دارد، در این منطقه به شدت 

فعال است

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، 
خیابان ادیب

تلفن: 34452005        نمابر: 34452006
چاپ:   جام جم         توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى 
نصف جهان را در سایت روزنامه 
مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح 

رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:
ایمیل:

تلگرام:
اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640
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  نامه نیوز| گویا انتخابات براى محمد باقر قالیباف 
هنوز تمام نشده است؛ او حرف هاى تند و تیز مى زند، دولت 
را مقابل خود مى بیند، به افتتاح هاى عجیب روى آورده و 
حتى برخى دیدارها را انجام داده که براى اهل نظر جالب 
بوده است. این اتفاقات در حالى تجربه مى شود که همزمان 
گمانه زنى ها درمورد آینده سیاسى او هم شدت یافته است.

 
قالیباف در کدام لباس؟

فعًال مسئله اصلى این اســت که محمدباقر قالیباف بعد از 
خروج از بهشت در کدام دفتر ساکن مى شود؟ حرف و حدیث 
که زیاد است، برخى معتقدند او به نیروهاى مسلح باز خواهد 
گشت. آخرین خبرها اما حاکى از آن است که او برنامه اى 
براى بازگشــت به آنجا ندارد. برخى دیگر هم شایعه کرده 
بودند که قالیباف به مشهد خواهد رفت؛ آنها البته منظورشان 
شهردار شدن قالیباف در این شهر نیست چرا که اصولگرایان 
در انتخابات شوراى شهر آنجا مانند تهران شکستى سخت را 
تجربه کردند. کسانى که مى گفتند او به شهرى مى رود که 
رقیب اصلى روحانى در انتخابات آنجا حضور دارد گمانه زنى 
کرده بودند که قالیباف معاون آستان قدس خواهد شد. این 

خبر هم چندان نزدیک به واقعیت به نظر نمى رسد. 

نکته این است که بافت سیاســى مشهد در آن بخشى که 
اصولگرایان حضور دارند بیشتر به جبهه پایدارى نزدیک 
است. کسانى که در  انتخاباتى که گذشت دور ابراهیم رئیسى 
حلقه زدند؛ آنها به صورت سنتى از رقباى سیاسى قالیباف به 
شمار مى روند. مسئله دیگر اما این است که او به دو دلیل 
چندان تمایلى ندارد زیر سایه سیاسى ابراهیم رئیسى باشد. 
او خود را شاید در سطح دیسیپلین سیاسى باالتر از رئیسى 
دانسته البته همراه با آن همچنان مى شود دلخورى هاى 
زمان انتخابات را مشاهده کرد. مســئله اى که در اظهار 
نظرهاى اطرافیان قالیباف مشــهود است. آنها مى گویند 
ابراهیم رئیسى در روزهاى آخر حاضر به کناره گیرى نشده و 
فشارهاى اطرافیان او موجب شده تا محمدباقر قالیباف براى 
عدم شکست جناح به دلیل حضور دو نامزد از کاندیداتورى 

منصرف شود. 
در این میان برخى دیگر هم گمانه زنى کرده اند که قالیباف 
به دانشگاه آزاد خواهد رفت. برخى گفته اند رئیس خواهد شد 
و برخى دیگر هم، سطح او را تا اندازه معاون عمرانى پایین 
آورده اند. این گمانه هم شــاید چندان نزدیک به واقعیت 
نباشد. دلیل اصلى آن هم نسبت سیاسى قالیباف با على اکبر 
والیتى است.آنها از انتخابات سال 92 به این سو همچنان 

دلخورى هایى از هم دارند. انتخاباتى کــه افرادى مانند 
قالیباف براى بیان دلیل علت شکست اصولگرایان دو دلیل 
عمده ذکر مى کنند : 1- حضور و عدم کناره گیرى سعید 
جلیلى 2- نقش مهم على اکبر والیتى در ایجاد دو قطبى 

انتخاباتى روحانى/ قالیباف. 
اما از همان روزهاى که او وارد انتخابات شد برخى گمانه زنى 
کردند که ممکن است در  صورت شکست در انتخابات، او 
جزو چهره هایى باشد که به عضویت در مجمع تشخیص 
در آید. این گمانه گویا نزدیک به واقعیت است؛ شایعاتى در 
این مورد شنیده شده اســت که مى تواند رفتن او را به این 

جایگاه محتمل کند. 
خبرها اما حکایت از این دارد که ریاست محمد باقر قالیباف 
بر ستاد اجرایى فرمان امام(ره) قطعى شده است. کسانى که 
این خبر را نقل مى کنند مى گویند قالیباف براى حضور در 
این شغل بعد از پایان دوران شهردارى اش آماده مى شود. 
به نظر او را از تابستان امسال به بعد در این لباس خواهیم 

دید:«ریاست ستاد اجرایى فرمان امام(ره) ».

پشت پرده اعتراضات
جایگاه ادارى قالیباف بعد از خروج او از بهشت هر چه باشد 
همچنان جواب یک سئوال مهم، مبهم باقى مانده است: 
«دلیل رفتارهاى سیاسى قالیباف از روزهاى بعد از انتخابات 

تا امروز چیست؟» 
کسانى که این سئوال را مى پرسند در ذهنشان این پرسش 
را هم مرور مى کنند که چــرا انتخابات براى قالیباف تمام 
نشده است؟ پاسخ شاید بسیار روشن تر از آن چیزى باشد 
که تصور مى شود. دلیل او براى این اقداماتش دقیقاً همان 
دلیل ابراهیم رئیسى و سعید جلیلى براى اقدامات اینچنین 
بعد از اردیبهشت ماه است. در پشت صحنه جناح اصولگرا 
خبرهاى مهمى وجود دارد و یک جدال سنگین به راه افتاده 
است؛ هر کس خود را میراث دار رأى 16 میلیونى مى داند. 

جلیلى در پى تشکیل دولت سایه افتاده و از دفترش در خیابان 

پاستور در حال چیدن این کابینه مجازى است. هر روز افراد 
جدیدى به دیدارش مى روند و او هم از برنامه هایش سخن 
مى گوید. چند صد کیلومتر آن طــرف تر یعنى جایى که 
ابراهیم رئیســى حضور دارد، رقیب روحانى در انتخابات 
ســخنرانى هاى داغ آنچنانى مى کند و خود را نماینده آن 
16 میلیونى مى داند که بــه او رأى داده اند. در تهران هم 
محمدباقر قالیباف بنا ندارد به این سادگى کرسى خودش را 
در سیاست ورزى به کسى واگذار کند. او نمى خواهد از جلیلى 
و رئیسى عقب بماند. پس حال و روز این روزهاى قالیباف 
قبل از آنکه مربوط به حسن روحانى باشد مربوط به تحوالت 
پشت پرده جناح اصولگراست. همه چیز مربوط به جنگى 
است که با آتش بسیار در جایى که دیگران توانایى دیدن 
آن را ندارند برقرار است. قالیباف گویا همچنان به انتخابات 
نگاهى آشــنا دارد. او و انتخابات با هم عجین شده اند؛ اگر 
کسى احساس کند که قالیباف از همین روز به 1400 فکر 

مى کند چندان احساس نابجایى نداشته است .

چرا انتخابات براى قالیباف هنوز تمام نشده است؟ 

«تیک آف» 
خلباِن اصولگرایان 

براى 1400

قرارگاه نیروى قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمى 
در اطالعیه اى اعالم کرد «جلیل قنبرزهى» سرکرده 
گروهک تروریســتى «انصارالفرقــان» در ارتفاعات 
قصرقند به دست پاسداران رشــید اسالم به هالکت 
رسید. جسد این تروریست به همراه چهار نفر از معاونان 
و عواملش هم اکنون در اختیار نیروى زمینى سپاه است. 
انفجار در مراسم تاسوعاى حسینى چابهار ، اعزام عوامل 
انتحارى براى مساجد، شهادت جمعى از کارکنان ناجا 
درسال 77، حمله به پســت انتظامى در میدان تأمین 
اجتماعى زاهدان و ده ها جنایت دیگر از جمله اقدامات 

این تروریست بوده است.
به گزارش ایلنا، در تابستان 1375 برخى افراد از طوایف 
مختلف بلوچستان ایران نظیر شــه بخش، قنبرزهى، 
ریگى و شهنوازى به سرکردگى جلیل قنبرزهى معروف 
به صالح الدین که سابقه همکارى با طالبان را داشتند؛  
با حمایت هاى مالى و پشتیبانى «مالرسول»و گرفتن 
ســالح و دیگر امکانات نظامى از طالبــان گروهکى 
را شــکل دادند که به طور مســلحانه در داخل خاك 

جمهورى اسالمى ایران اقدام به فعالیت کنند.
این گروه با تأسیس پایگاهى در «نیمروز افغانستان» 
آموزش هاى نظامــى را زیر نظر یکــى از فرماندهان 
طالبان به نام «اکرام ا...» گذراند و در اواخر سال 1375 

موجودیت خود را اعالم کرد.
پایگاه این گروهک در کشورهاى افغانستان و پاکستان 

است ولى به  دلیل تحوالت سیاسى، نظامى، اجتماعى 
و... این دو کشــور در ســطح منطقه همــواره اهداف 
و اقدام هاى حــال و آینده این گروهک دســتخوش 
تغییرات شده  به نحوى که با حمله آمریکا به افغانستان 
در سال 1380 این گروه به جریان هاى داخلى افغانستان 
متصل شده اســت که بخشــى از انرژى و توان خود 
را معطوف به هویت بخشى به شــعارها و اصول علل 
و انگیزه هاى اقامــت گروهک در افغانســتان کرده 
اســت و به تبع آن اقدام هاى ضد امنیتى در قالب هاى 
نظامــى و اطالعاتى خــود را در مرز ایــران کاهش 
داده که باعــث رکــود تحرك هاى گروهک شــده 

است.

مشکالت مالى این گروهک باعث شــد تا آنها دست 
به کارهاى مختلفــى بزنند؛ مثًال از زمان فروپاشــى 
طالبان هزینه هاى خــود را از طریق حمــل و توزیع
 مواد مخدر و گروگان گیرى در پاکستان و ایران تأمین

 مى کنند.
رهبرى این گروهک را در استان سیستان وبلوچستان 
شــخصى به نام جلیل قنبر زهى فرزنــد «نورمحمد» 
معروف به «صالح الدین» یا «حاجى» بر عهده داشته  
است. این تروریست تکفیرى بخاطر جنایات گسترده 
در مرزهاى جنوب شرق 25سال سوژه تعقیبى نیروهاى 
امنیتى ایــران بود تا باالخره روز دوشــبه در ارتفاعات 

قصرقند به هالکت رسید.

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
از احتمال وجود رانــت در واردات گندم به دلیل پایین 
بودن قیمت گندم وارداتى و فروش آن به دولت خبر داد 
و گفت به دنبال طرح ســئوال از وزیر جهاد کشاورزى 

هستم.
حســینعلى حاجى دلیگانى درگفتگو با میــزان درباره 
خودکفایى در گندم اظهار داشت: اوًال میزان زیر کشت 
این محصول در گزارشى که جهادکشاورزى به رسانه ها 
داده، افزایش نیافته بود و دومًا مقدار آبى هم که براى 
تولید این مقدارگندم الزم بــود، افزایش نیافته بود. به 
همین خاطر براى ما جاى تعجب داشت که این افزایش 
یک مرتبه اى اعالم شــد و اینکه این افزایش، پلکانى 
نبود که مثًال بگوییم هر سال یک میلیون تن افزایش 
تولید داشــته ایم، این موضوع باعث شــد ما تقاضاى 
بررســى از طریق دیوان محاســبات را مطرح کنیم. 
نماینده شاهین شهر اظهار داشت: یکى از شبهات این 

بود که ممکن اســت افرادى با حمایت برخى از افراد 
داراى قدرت یا ثروت دســت به واردات گندم بزنند و 
همان گندم را به عنوان تولید داخلى به ســازمان غله 

به فروش برســانند. با توجه به تفــاوت قیمتى که دو 
برابر اســت، یعنى نرخ خرید تضمینى دولت نسبت به 
قیمت جهانى گندم دو برابر است، در این حالت ممکن 
است برخى افراد سودجو حدود 700 تومان قیمت ما به 
التفاوت را براى خودشان و یا براى برخى مجموعه ها 
به جیب بزنند و یک رانتى در این وســط درست شده

 باشد.
حاجى دلیگانى خاطرنشان کرد: این بحث جدى است و 
باید با کمک دستگاه هاى نظارتى دیگر این موضوع را 
بیشتر بررسى کنیم. من در این جهت پیگیرم تا سئوالى 
را از وزیر جهاد کشــاورزى طرح کنم و با توضیحاتى 
که وزیر مى دهد ببینیم که آیا گنــدم ها وارداتى بوده 
است یا نه؟ اگر بوده توسط چه کســانى واردات انجام 
شده اســت؟ و آن افرادى که احتماًال وارد کننده گندم 
بودند توســط چه صاحب منصبانى مورد حمایت قرار 

گرفته اند؟

سرکرده به هالکت رسیده انصارالفرقان چه کسى بود 

مخالفان حسن روحانى طى چهار سال گذشته تمام تالش 
خود را انجام دادند تا رئیس جمهــور و دولت او را ناکارآمد 
نشان دهند. رأى مردم نشان داد آنها موفق نبودند. بعد از 
اردیبهشت 96 این جریان وارد فاز تازه اى شده است که به 
واسطه آن مى خواهد وارد فاز تخریب روحانى شود. به نظر 
مى رسد رمز این تخریب « مدرك تحصیلى» حسن روحانى 
است. دلواپسان به شــدت به دنبال این هستند که مدرك 
تحصیلى روحانى را تقلبى جلوه دهند. به گزارش نامه نیوز، 
اولین گام این ماجرا در ایام انتخابات برداشته شد. على اکبر 
کالنترى نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان اعالم کرد 
که حسن روحانى رئیس جمهور در تدوین فصل 4  رساله 
دکتراى خود از برخى کتاب هاى وى ســرقت کرده است. 
بعد از این ماجرا، محمد مهدى زاهــدى وزیر علوم دولت

 احمدى نژاد و رئیس کمیسیون آموزش مجلس دهم اعالم 
کرد که  مدارك متعددى درباره جعلى بودن رساله دکتراى 

حسن روحانى به کمیسیون آموزش واصل شده است. 
ورود آیت ا... مصباح یزدى به این ماجــرا به عنوان رهبر 
مخالفان روحانى طى چهار سال گذشته به خوبى حکایت از 

این معنا دارد که این پروژه به شدت در دستور کار دلواپسان 
قرار گرفته است. 

مصباح یزدى در جلسه درس اخالق خود با کنایه در مورد 
مدرك حسن روحانى سخن گفت:« در کشور ما بسیارى از 
کسانى که مقامات برجسته دارند تحصیلکرده هاى انگلیس 
و آمریکا هستند، حاال اینکه دکترا را گرفتند یا خیر، نمى دانم 
اما مى گویند در آن تشکیک وجود دارد اما تحصیالت آنها 
غالباً در انگلیس و آمریکا بوده و به این موضوع هم افتخار 

مى کنند.»
دلواپسان در سال هاى گذشته سعى کردند که حسن روحانى 
را عصبانى کنند. استراتژى که در بعضى مواقع جواب هم 
داده و البته در بســیارى از موارد  به بن بست خورده بود. 
حاال دوباره در دولت دوازدهم آنها به سراغ عصبانى کردن 
روحانى رفته اند. آنها مى خواهند از طریق بیان این معنا که 
مدرك تحصیلى روحانى تقلبى اســت، رئیس جمهور  را 
عصبانى کنند. این در حالى اســت که روحانى و دانشگاه 
گالسکو بارها اعالم کرده اند که مدرك او معتبر و علمى 
است. رئیس جمهور در واکنش به این ابهامات گفته بود:« 
تز دکتراى من مربوط به یک دانشگاه معتبر است. زمین 

ندادیم تز بگیریم!»

مدرك تحصیلى روحانى؛ 
رمز تخریب جدید دلواپسان

مى خواهند روحانى را 
عصبانى کنند

سئوال از وزیر جهاد کشاورزى کلید خورد

رانت در واردات گندم؟
رئیس اتحادیه ملى محصوالت کشاورزى ایران از استقبال خوب قطرى ها از صادرات میوه و سبزى ایران به این کشور خبر داد.

سید رضا نورانى در گفتگو با جام جم آنالین اظهار داشت: صادرات لبنیات و بستنى ایران نیز در اولویت است.
وى یکى از مشکالت را در حال حاضر کمبود کشتى و شناور براى حمل محصوالت دانست. رئیس اتحادیه ملى محصوالت 
کشاورزى ایران گفت: بازار مصرف در این کشور خوب است، اما صادرات به این کشور باید برنامه ریزى شود تا باعث اشباع بازار 

مصرف قطر همچون بازار امارات و عراق نشود.
وى افزود: در حال حاضر هر صادر کننده اى براى خودش بازاریابى مى کند و اطالعات درستى از وضعیت بازار موجود نیست و 

بر این باورم اگر بى رویه صادر شود همان اتفاقاتى که در بازار عراق و امارات افتاد مجدد تکرار مى شود.
نورانى در پاسخ به این پرسش که آیا از قطر تاکنون محصولى به دلیل نداشتن کیفیت هاى الزم برگشت داده شده است گفت: 

هیچ محصول برگشتى از قطرنداشتیم و همه محصوالت صادر شده تخلیه شده و مشکلى نداشته است.
رئیس اتحادیه ملى محصوالت کشاورزى ایران در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات محصوالت کشاورزى به قطر کشور را 
با کمبود و افزایش قیمت مواجه نمى کند؟ گفت : وضعیت تولید محصوالت کشاورزى در کشور امسال بسیار مناسب است و 

کمبودى مشاهده نمى شود و حتى قیمت در عمده فروشى ها سیر نزولى دارد و قیمت ها روز به روز بهتر مى شود.

استقبال خوب قطرى ها از میوه هاى ایرانى

توئیتر
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عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
شــوراى اســالمى با اشــاره به بررســى موضوع لو 
رفتــن ســئواالت امتحانــات نهایى گفــت: اهمیت 
این موضــوع بــه دلیــل تأثیــر نمــرات در کنکور 

است.
فریده اوالد قباد عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با اشــاره به اینکه هنوز مســتنداتى مبنى بر لو 
رفتن ســئواالت امتحانــات نهایى به دســت مجلس 
نرســیده اســت، گفت: با توجه به اعتراضات بسیارى 
کــه از ســوى دانش آموزان صــورت گرفته اســت، 
کمیتــه آمــوزش و پــرورش مجلس براى بررســى 

موضوع مأمور شــده اســت. وى افزود: انتظار مى رود 
که آمــوزش و پرورش بحــث نظارت بــر امتحانات 
نهایــى را پررنگ تــر کنــد و در مراحــل طراحى و 
چاپ ســئواالت و ارســال آن به مدرســه دقت کافى

 شود.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اســالمى بیان کرد: نمرات امتحانات نهایى سال سوم 
دبیرستان در کنکور سهم 25 درصدى به صورت تأثیر 
مثبت دارد و به همین دلیل بحث امنیت سئ واالت بسیار 
مهم اســت و لو رفتن آنها بسیار حســاس بوده و باید 

پیگیرى شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس شــوراى اسالمى، با انتقاد 
از اینکه سواحل و کناره هاى دریاى خزر مملو از فاضالب 
اســت، گفت: 70 درصد آلودگى دریاى خزر به علت ورود 

فاضالب هاى خانگى و صنعتى است.
 به گزارش ایســنا ، ولى داداشى اظهار داشــت: متأسفانه 
فاضالب صنعتى و خانگى استان هاى شمالى پس از ورود به 
رودخانه ها به دریاى خزر مى ریزد و این موضوع آسیب جدى 
را متوجه محیط زیست دریا کرده است. وى با بیان اینکه 
ورود فاضالب هاى خانگى و صنعتى به دریاى خزر تهدیدى 
جدى براى انقراض نسل آبزیان محسوب مى شود، افزود: 
کشورهاى حوزه دریا نیز با اکتشاف نفت به نوعى به محیط 

زیست دریا آســیب مى زنند. داداشى با بیان اینکه سیستم 
فاضالب تمامى شهرهاى استان گیالن تکمیل نشده است، 
گفت: سیستم فاضالب آستارا دچار مشکل است و دولت 
توجهى به این موضوع ندارد، در حالى که 70 درصد آلودگى 
دریاى خزر به علت ورود فاضالب هاى خانگى و صنعتى 
است.  نماینده مردم آستارا در مجلس با انتقاد از اینکه سواحل 
و کناره هاى دریاى خزر مملو از فاضالب اســت، تصریح 
کرد: عالوه بر معضل ورود فاضالب به دریا با انباشــت و 
دپوى زباله در ســواحل دریاى خزر نیز مواجه هستیم که 
شــیرآبه هاى حاصل از این زباله ها به دریــاى خزر وارد

 مى شود.

سواحل دریاى خزر 
مملو از فاضالب است  

لو رفتن سئواالت، کنکور را 
تحت تأثیر قرار مى دهد

چرا «گرنفل» نریخت؟
عباس اسـتاد تقـى زاده، کارشـناس مدیریـت بحران 
در مورد مقایسـه اى کـه میان آتش گرفتن سـاختمان 
«پالسـکو» در تهران و برج «گرنفل» لنـدن در افکار 
عمومى صـورت گرفت و در پاسـخ به این سـئوال که 
چرا پالسـکو ریخـت اما گرنفـل نریخت؟ گفـت: آنها 
دستورالعملى براى بازسـازى و مقاوم سازى ساختمان 
داشـتند. شـرکتى که این کار را بر عهده داشـت گفته 
بود که بر اساس دسـتورالعمل سـال 1968 ساختمان 
را بازسـازى کرده که ایـن کار از سـال 2012 تا 2016 
طول کشیده است و مقاوم سازى، بازسازى نماى داخل 
ساختمان و سیستم هاى ایمنى صورت گرفته است. این  
ممکن است یکى از دالیل نریختن برج گرنفل و رعایت 

نکردن آنها از دالیل ریزش پالسکو باشد.

نام نویسى آزمون استخدامى 
مشاور عالى سازمان سنجش کشور از آغاز نام نویسى 
آزمون استخدامى دسـتگاه هاى اجرایى از روز دوشنبه 
29 خرداد خبرداد. حسین توکلى گفت: متقاضیان براى 
ثبت نام تا روز دوشـنبه 5 تیرماه فرصت خواهند داشت 
و باید براى ثبت نام به سایت سـازمان سنجش کشور 
مراجعه کنند. وى با اشاره به زمان برگزارى این آزمون 
خاطرنشـان کرد: این آزمون روز جمعه 3 شـهریور ماه 

برگزار خواهد شد.

ورود دفترچه  بیمه الکترونیکى 
از شهریور 

مدیرعامل تأمیـن اجتماعـى با بیـان اینکه بـه دنبال 
حذف دفترچه هـاى بیمه هسـتیم که ایـن عملیات از 
شهریور آغاز مى شود ، گفت: در راستاى هماهنگ سازى 
حجـم اطالعـات تولیـدى، زیرسـاخت هـا توسـط 
سازمان تأمین اجتماعى و شـرکت رایتل ایجاد شده و 
در حال اجراسـت. تقى نوربخش درباره حذف دفترچه 
کاغذى و جایگزینى آن با دفترچـه الکترونیکى اظهار 
داشـت: به دنبال حذف دفترچه هاى بیمه هسـتیم که 
مطابق وعده هاى قبلى ایـن عملیات از شـهریور آغاز 

مى شود.

جمع آورى 42 برند تقلبى
مسئول پایش و رسـیدگى به شـکایات اداره آرایشى و 
بهداشتى سـازمان غذا و دارو از شناسایى و جمع آورى 
42 برند از کاالهاى آرایشى و بهداشتى غیرمجاز و تقلبى 
در سـال جارى خبـر داد. فرحناز حسـینى فیروزآبادى 
گفت: براى حمایت از تولیدات داخلى و مبارزه با قاچاق 
کاالهاى آرایشـى و بهداشـتى اقدامات مؤثرى در این 
اداره انجام شـده و یا در حال انجام اسـت که در جهت 
سالمت استفاده کنندگان از محصوالت آرایشى بسیار 

مؤثر است.

گرم ترین روز خرداد
کارشناس سـازمان هواشناسـى گفت: روز چهارشنبه 
(امروز) دمـاى هوا در خـرداد به حداکثر خود مى رسـد 
و تهران گرمـاى 40 درجه را تجربه مـى کند. مرتضى 
ضرابى اظهار داشـت: با پایدارى جو در کشـور شـاهد 
افزایش دما در بیشتر نقاط کشور خواهیم بود و این روند 
تا روز جمعه ادامه دارد. وى با اشاره به کاهش دماى هوا 
از عصر پنج شـنبه افزود: عالوه بر کاهـش دما از عصر 
پنـج شـنبه در کشور،شـاهد وقـوع پدیـده رگبـار در 

جنوب شرق کشور خواهیم بود.

همه فرزند دختر مى خواهند
انوشیروان محسنى بندپى رئیس سازمان بهزیستى با 
بیان اینکه در برابر هزار و600 متقاضى فرزندخواندگى، 
900 شیرخوار در کل کشـور داریم گفت: از این میزان 
بر اسـاس آمار ما،  20 تـا 25 درصد این کـودکان فاقد 
سرپرست هستند که ما برایشان شناسنامه مى گیریم و 
زمینه واگذارى شان را فراهم مى کنیم و مابقى باید به 
صورت «امین موقت» به خانواده ها سپرده شوند. این 
در حالى است که بسیارى از خانوادها خواستار دریافت 

سرپرستى کودکان دختر هستند.

چرك نویس

یکى از معضالت مهم گردشــگرى در کشور مبحث 
نابسامانى سرویس هاى بهداشتى است که غالب مردم 
نیز در طول سفرهاى خود از کثیفى و حتى نبود سرویس 
بهداشتى در جاده ها خاطرات تلخى دارند و حال این 
معضل زمانى تلخ تر مى شود که اینچنین خاطرات تلخ 
از مرزهاى ایران نیز بیرون مى رود و گالیه همیشگى 

گردشگران خارجى مى شود.
در این رابطه زهرا احمدى پــور معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى با تصدیق پابرجا بودن مشکل سرویس هاى 
بهداشتى در کشور به تسنیم عنوان کرد: یک دوره اى 
هزار نقطه براى ساخت سرویس بهداشتى جانمایى 
شــده بود ولى این جانمایى ها مناســب نبود یعنى 
جانمایى ها از مناطق گردشگرى مانند روستاها خیلى 
دور بود و یا دسترســى به آنها در جاده ها با مســافت 
زیادى روبه رو بود و این باعث مى شد نگهدارى و حفظ 

سرویس هاى بهداشتى نیز دچار اختالل شود.
رئیس ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى ادامه داد: براین اساس با بازبینى که انجام 
دادیم در تالشیم تا براى رویداد تبریز 2018 با مشارکت 
یک شرکت داخلى، نوعى کانتینر داراى سرویس هاى 
بهداشتى پیشــرفته و مجهز به انرژى خورشیدى به 
همراه امکانات رفاهى، نمازخانه و... ساخته شود و به 
صورت آزمایشى مورد استفاده قرار گیرد تا در صورت 
مناسب بودن در شهرهاى دیگر کشور از این امکانات 

استفاده شود.
احمدى پور همچنین با گریزى نســبت به خاطره اى 
درباره سفر خود به کشور اردن و مشاهده سرویس هاى 
بهداشتى آنان عنوان کرد: در سال 75 که دانشجوى 
دکترا بودم براى بازدیــدى از اماکن تاریخى اردن به 
این کشور ســفر کرده بودم، که طى این سفر وقتى 
150 کیلومتر از امان پایتخت اردن فاصله گرفتیم، در 
جایى براى اســتراحت توقف کردیم و در آنجا بود که 
سرویس هاى بهداشتى بسیار مرتب و تمیزى را دیدم و 
با دیدن این سرویس هاى بهداشتى  به وضعیت رفاهى و 
خدماتى کشور خودمان افسوس خوردم که چرا ما نباید 

براى گردشگران چنین امکاناتى ایجاد کنیم.
وى خاطرنشان کرد: براین اســاس یکى از کارهاى 
مهمى که براى سروســامان دادن ســرویس هاى 
بهداشتى در حال انجام هستیم تشکیل مجمع خّیرین 
است تا به ساخت سرویس بهداشتى همت کنند زیرا 
واقعًا کسى حاضر نیســت براى ساخت چشمه هاى 
بهداشتى قدمى بردارد و این مجمع را با تعداد 40 نفر 

شروع به کار خواهیم کرد.

رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت با 
تأکید بر اینکه صنف چایخانه ها فقط مجوز عرضه چاى 
را دارند، گفت: هیچکدام از این قهوه خانه ها جواز عرضه 

قلیان را ندارند.
خســرو صادق نیت با بیان اینکه قانون اجازه تأسیس 
چایخانه را داده است، اظهار داشت: طبق قانون اماکن 
عمومى از جمله چایخانه ها اجــازه عرضه دخانیات را 
ندارند و عرضه مواد دخانى از جمله قلیان در این اماکن 

نیز ممنوع است.
رئیس مرکز سالمت محیط و کار با تأکید بر اینکه عدم 
رعایت قانون غیر قابل قبول اســت، افزود: با توجه به 
منافات عرضه قلیان در اماکن عمومى و چایخانه ها با 
قانون عدم عرضه دخانیات در اماکن عمومى، دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان و مراجع قانونى با چایخانه هاى 

عرضه قلیان این استان برخورد کرده است.
صادق نیت با بیان اینکه هیچ موردى مبنى بر فعالیت 
چایخانه هاى بدون جواز وجــود ندارد، گفت : چنانچه 
موردى اینچنین وجود داشــته باشد نیروى انتظامى، 
بازرسین ما و مراجع قانونى ذیربط با این مسئله برخورد 
خواهند کرد و مردم مى توانند در صورت وجود این مراکز 

گزارش دهند.

در حالى که حاجیان ایرانى با دغدغه و ابهام در امنیت 
عربستان یا رفتارهاى سوء ســعودى ها مواجه هستند 
دالالن فیش حج تمتع قیمت را در سرازیرى قرار داده 

و به نظر مى رسد که بازار براى آنان کساد شده است.
به گزارش فارس، همزمان با ثبت نام مشتاقان زیارت 
خانه خدا در کاروان ها بازار خرید و فروش فیش هاى 
حج تمتع نسبت به قبل بیشتر شــده به طورى که در 
اغلب موارد شــاهد تبلیغات گســترده دالالن خرید و 
فروش فیش ها هســتیم درحالى که ســازمان حج و 
زیارت بارهــا اعالم کرده که خریــدو فروش فیش ها 

غیرقانونى است.
جمعیت کل متقاضیان حج تمتع در ایران، یک میلیون 
و 350 هزار نفر است که امســال قرار است 86 هزار و 
500 نفر از این تعداد از ابتداى مرداد تا بیســت و ششم 
این ماه به حج اعزام شوند. این رقم در مقایسه با سال 

94، افزایشى 35 درصدى دارد.
اما دیرى نپایید که حاجیان ایرانى نشــان دادند نسبت 
به ســفر به عربســتان دودل بوده و در مورد وضعیت 
امنیت خود ابهام دارند چرا که ســازمان حج و زیارت 
بارها فراخوان هــاى جدیدى صادر کرد کــه بار اول 
نیمه اول ســال 85، بار دوم مهر 85، بار سوم آذر 85 
و بار آخر پایان سال 85 فراخوان شــدند این در حالى 
بود که در برخى اســتان ها حتى نیمه اول سال 86 هم 
فراخوان شــدند چراکه ظرفیت هاى کاروان ها خالى 
مانده بودند و باید سریع تر تکلیف آنها مشخص مى شد. 
ظرفیت هاى خالى کاروان ها باعث شد تا دالالن خرید 
و فروش فیش هاى حج بازار خود را کســاد دیده و رقم 
فروش فیش را کاهش دهند تا جایــى که این رقم از

 18 میلیون تومان به هشــت میلیون تومان رسیده که 
نشان دهنده معنا و مفهوم خاصى است چرا که دالل به 

دنبال سود است.
حال باید به ابهام حاجیان ایران در چرایى عدم ثبت نام 
در کاروان هاى حج در نخستین روزهاى اعالم فراخوان 
نگریست و این موضوع را تحلیل کرد که حاجیان چرا در 
فراخوان هاى متعدد در کاروان هاى حج ثبت نام نکردند. 
ابهام حاجیان ایرانى در برخى استان  ها یا به امنیت در 
عربستان بازمى گردد یا به رفتارهاى سوءسعودى ها که 
باعث شده آنها به این جمع بندى نرسند که در کاروان ها 

ثبت نام کنند.
سید وحید اســداللهى مدیرکل حوزه ریاست و روابط 

عمومى سازمان حج و زیارت در مورد تکمیل ظرفیت 
کاروان هاى اعزامى به حج 96 افزود: اغلب کاروان ها 
در کشور اعالم تکمیل ظرفیت کرده اند ولى در برخى 
از اســتان ها مانند تهران، البرز، قزوین و گیالن تعداد 
محدودى از کاروان هــا هنوز به طــور کامل تکمیل 
نشده است. در همین راستا از دارندگان اسناد ثبت نامى 
سال 85 دعوت مى شود براى تسریع در امر ثبت نام به 
کاروان هاى داراى ظرفیت خالى مراجعه و ثبت نام خود 

را قطعى کنند.
وى گفت: بیــش از 97 درصد ظرفیت لیســت انتظار 
کاروان هاى اســتان هاى تهران، قزوین، البرز تکمیل 
شــده اســت. ضمن اینکه چهــار اســتان اصفهان، 

آذربایجان شرقى، ســمنان و زنجان کمتر از 4 درصد 
ظرفیت خالى براى حج تمتع 96 دارند. همچنین سایر 
استان ها هم فقط سه یا چهار جابه جایى دارند طورى که 

نمى شود گفت ظرفیت خالى در آنها وجود دارد. 
البته بخاطر عدم اعتماد مردم و یا ابهامات زیاد با توجه 
به بروز اتفاقاتى نظیر سقوط جرثقیل در مسجد الحرام 
و جنایت سعودى ها در منا، ثبت در کاروان هاى حج با 
استقبال گسترده روبه رو نشد و سازمان حج به خاطر پر 
نشدن کاروان ها مجبور شد اولویت هاى زیادى را اعالم 
کند که در اکثر استان ها این اعالم اولویت تا پایان سال 
85 و در اســتان تهران حتى کار به اعالم اولویت سال 

86 رسید.

عــدم اقبال مــردم در چهــار اســتان ایــران که از 
جمعیت باالیى برخوردار هســتند این هشــدار را به 
مسئولین عربستانى و ســازمان حج و زیارت ایران و

 به خصوص وزارت خارجه مى دهد کــه از نظر مردم 
اولین اصل وجود اعتمادســازى است و در صورتى که 
اعتماد مردم ایران در رابطه با ســفر بــه حج و دولت 
عربستان برآورد و محقق نشــود همچنان شاهد عدم 
اســتقبال در این زمینه خواهیم بود. تجمع ده ها نفره 
دالالن خریــد و فروش فیش حج در مقابل ســازمان 
حج و زیارت هم وضعیت بغرنجى است که باید بساط 
آنها هر چه زودتر از سوى نهادهاى مسئول جمع  آورى

 شود.

وقتى بازار دالالن سفرهاى زیارتى کساد مى شود

فیش حج تمتع فقط 8 میلیون !

براساس آمار منتشر شده از ســوى مرکز آمار ایران بیشترین جمعیت افراد با 
تابعیت خارجى ساکن در ایران به کشورهاى افغانستان، عراق و پاکستان تعلق 

دارد و مهاجرپذیرترین استان نیز تهران است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران جمعیت کل ایران در سرشمارى سال گذشته، 
79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر بوده اســت که از این میزان، 78 میلیون و 
166 هزار و 822 نفر تابعیت ایران، یک میلیون و 583 هزار و 979 نفر تابعیت 

افغانســتان، 34 هزار و 532 نفر تابعیت کشــور عراق، 14 هــزار و 322 نفر 
تابعیت کشور پاکستان و 713 نفر تابعیت کشور ترکیه را داشته اند. همچنین
 20 هزار و 844 نفر از ســاکنین در کشــور تابعیت سایر کشــورها هستند و

 105 هزار و 60 نفر تابعیت خود را اظهار نکرده اند.
همچنین براساس ســایر جداول منتشر شده از ســوى مرکز آمار ایران که از 
سرشمارى ســال 1395 استخراج شده اســت، بخش عمده اى از جمعیت با 
تابعیت کشورهاى مختلف در نقاط شهرى زندگى مى کنند. بر این اساس حدود 
515 هزار و 567 شــهروند با تابعیت افغان در تهــران، 219 هزار و 442 نفر 
شــهروند با تابعیت افغان در استان خراســان رضوى و 183 هزار و 124 نفر 

شهروند با تابعیت افغان در استان اصفهان زندگى مى کنند.
گفتنى است طبق این جدول، شهروندان افغان کمترین تمایل را براى مهاجرت 

به استان کردستان با 18 نفر جمعیت داشته اند.
همچنین شهروندان با تابعیت کشور عراق در میان استان هاى کشور به استان 
قم عالقه بیشــترى به خود نشــان داده اند. طبق آمارها استان قم با جمعیت 
هشــت هزار و365 نفر با تابعیت کشــور عراق در صدر لیســت استان هاى 

مهاجرپذیر از کشور عراق اســت. پس از آن استان خراسان رضوى با جمعیت 
شش هزارو400 نفر با تابعیت عراقى و پس از آن استان خوزستان با جمعیت 
چهارهزارو972 نفر از شــهروندان با تابعیت عراقى قرار دارد. گفتنى است که 
استان کهگیلویه و بویراحمد با جمعیت چهار نفر از شهروندان با تابعیت عراقى 

کمترین مهاجر از عراق را پذیرفته است.
همچنین شهروندان با تابعیت پاکستانى بیشــترین جمعیت را در استان قم 
دارند. در این استان شش هزارو543 شــهروند با تابعیت پاکستانى وجود دارد 
پس از آن نیز شهروندان با تابعیت پاکستان با جمعیت هزارو744 نفر در استان 
خراسان رضوى و هزارو699 نفر در تهران بیشترین تمرکز جمعیتى را به خود 

اختصاص داده اند.
استان قم براى شهروندان با تابعیت ترکیه نیز از سایر استان هاى کشور جذاب تر 
به نظر مى آید. همانطور که آمار نشــان مى دهد از 713 نفر جمعیت تابع شهر 
ترکیه که در ایران زندگى مى کنند. 340 نفر در اســتان قم زندگى مى کنند و 
پس از آن استان تهران با 154 نفر و استان آذربایجان غربى با 83 نفر بیشترین 

 شهروندان با تابعیت ترکیه را در خود جاى داده اند.

حضور یک میلیون و 700 هزار نفر با تابعیت خارجى در ایران
183 هزار شهروند با تابعیت افغان در استان اصفهان زندگى مى کنند 

ورود خّیرین به ساخت 
سرویس بهداشتى

 چایخانه ها 
فقط چاى سرو کنند

قائم مقام سازمان نظام پرستارى با ابراز اینکه متأسفانه مردم 
و بیماران کشور 18 سال از زمانى که آیین نامه «پرستارى در 
منزل» را تهیه کردیم، به دلیل مخالفت هایى بى بهره مانده 
بودند، به فواید اجراى «پرستارى در منزل» که دولت آن را 

تصویب کرد، پرداخت.
هیئت وزیران در جلسه یک شنبه 28 خرداد با تصویب تعرفه 
خدمات تشخیصى و درمانى در سال 1396 تعرفه خدمات 

پرستارى در منزل را نیز تعیین کرد.
در این رابطه محمد شــریفى مقدم قائم مقام سازمان نظام 
پرستارى کشــور با اشــاره به اینکه خدمات پرستارى در 
منزل، 60 سال قبل در آمریکا و اروپا وجود داشت و تحولى 
عظیم براى نظام سالمت این کشــورها به همراه داشت 
عنوان کرد: متأسفانه مردم و بیماران کشورمان 18 سال از 
زمانى که آیین نامه پرستارى در منزل را تهیه کردیم، به دلیل 
مخالفت هاى متعدد بى بهره مانده بودند، ولى خوشبختانه 

پس از دو دهه با تصویب خدمات تعرفه پرستارى در منزل، 
امیدواریم نویدى براى تصویب تعرفه هاى پرســتارى نیز 
باشد. وى در تشریح مزایاى خدمات پرستارى در منزل، بیان 
داشت: مهمترین موضوع کاهش هزینه هاى نظام سالمت 
و بیمه هاســت، زیرا هزینه یک ماه بسترى بیمار مبتال به
 سکته مغزى براى تخت آى سى یو در بیمارستان، بین 80 تا 
صد  میلیون تومان است، در حالى که این هزینه ها در منزل 
به 30 درصد کاهش مى یابد، ضمن اینکه کیفیت خدمات 

پرستارى در منزل به مراتب بهتر از بیمارستان خواهد بود.
شــریفى مقدم به فواید مهم خدمات پرســتارى در منزل 
گریزى زد و خاطرنشــان کرد: این خدمات در منزل باعث 
کاهش عفونت هاى بیمارستانى و از همه مهمتر کمتر شدن 

مرگ ومیر بیماران خواهد شد.

فواید اجراى «پرستارى در منزل» که 
دولت تصویب کرد

خبر خوب براى بیماران 
خانه نشین در حالى کــه اخیراً گزارش هایــى از میزان عالقه 

مندى مردم برخى استان ها به خوردن جیرجیرك 
در بعضى رسانه ها منتشر شده و بازتاب هاى زیادى 
هم پیداکرده اســت، حاال رئیس انجمــن علوم و 
صنایع غذایى ایران مى گویــد: جیرجیرك و ملخ 
سرشــار از پروتئین بوده و با مصرف آن مى توان به 
میزان دوبرابر گوشت سفید و قرمز پروتئین را جذب 

بدن کرد.
محمد حســین عزیزى در گفتگو بــا میزان اظهار 
داشت: تحقیقات علمى و آزمایشات انجام شده نشان 
مى دهد مصرف حشــراتى، چون ملخ و جیرجیرك 
نه تنها ضرر ندارد بلکه سرشــار از پروتئین اســت 
و از دیرباز این حشــرات در شــهرهاى سیرجان، 
نیشابور، سبزوار، کرمان و خراســان مورد استفاده 

قرار مى گرفت.
وى افزود: پروتئین موجود در بدن این حشرات بیش 
از گوشت قرمز و سفید اســت و مى تواند به عنوان 

مکمل پروتئینى در سبد غذایى مردم قرار گیرد.
رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران خاطر نشان 
کرد: با توجه به وجــود میکروب هاى متعدد در بدن 
حشرات، با پختن و ســرخ کردن، آلودگى ها از بین 

رفته و مى تواند فواید بسیارى داشته باشند.
عزیزى یادآور شد: گوشت حیواناتى، چون خرگوش، 
خرچنگ، الك پشت و... نیز به عنوان منابع غذایى 
مفید درکشورهاى دیگر مورد استفاده قرار مى گیرد 
اما بر اســاس حکم شــرعى، مصرف گوشت این 
حیوانات در کشورهاى اســالمى حرام اعالم شده 

است.
وى در  ادامــه گفــت: اســتفاده ازملــخ و انــواع 
جیرجیرك ها عالوه بر کشور هاى عربى و مسلمان 
نشــین، متقاضیان زیــادى در کشــورهاى ژاپن، 
اندونــزى، فیلیپین، چیــن و... دارد چراکه مصرف 
این گونه حشــرات مى تواند به عنوان منبع طبیعى 

انواع پروتئین ها و ویتامین ها محسوب شود.

واکنش یک مسئول بلندپایه به گزارشى درباره حشره خوارى مردم ایران

جیرجیرك و ملخ منبع غنى پروتئین است
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برگزارى نمایش «صحنه 
کودکى» در اصفهان 

رئیس خانه خالقیت اصفهان گفت: فراخوان نخستین 
دوره اجراى نمایش هاى کودك براى کودك با عنوان 

«صحنه کودکى» ویژه استان اصفهان اعالم شد.
نفیســه حبیب اللهى افزود: این فراخــوان به منظور
 فراهم آوردن بسترى مناســب براى تحقق اهدافى 
همچون ارتقاى جایگاه تئاتر کودکان براى کودکان 
در فرهنگ عمومى، نیازسنجى، بررسى چالش ها و 
فرصت هاى خانه کودك، هدایت، ایجاد انگیزش و 

آموزش نیروى انسانى اعالم شده است.
وى افزود: این فراخــوان در دو بخش اجراى زنده و 
عروسکى برگزار مى شــود که تکمیل فرم شرکت 
در دوره اجراها و ارائه ســه نسخه لوح فشرده از فیلم 
نمایش به همراه ارائه رزومه کارگردان از جمله مدارك 

موردنیاز جهت شرکت در این فراخوان است.

حمایت خّیران از
 5800 فرزند بى بضاعت 

خّیران نیک اندیش اســتان اصفهان سرپرستى پنج 
هزار و 812 فرزند نیازمند را برعهده گرفتند. معاون 
توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد امام خمینى 
(ره) استان اصفهان گفت:از ابتداى ماه مبارك رمضان 
تاکنون،بیش از پنج هزار و 323خّیر استان با حضور 
در پایگاه هاى ثابت و سیار امداد، حمایت ازسه هزار 
و 554 فرزند یتیم و دو هــزار و 258 فرزند در طرح 

محسنین را برعهده گرفتند.
عبدالرزاق میرزایى با بیان اینکه 25 هزار فرزند یتیم و 
بدسرپرست استان تحت پوشش کمیته امداد هستند، 
افزود : بیش از ده هزار نفر از فرزندان بدسرپرست و 
بدون حامى اســتان اصفهان در انتظار چتر حمایتى 

خّیران هستند.
وى همچنین با اشاره به اینکه در این مدت  با کمک 
نیکوکاران اســتان براى بیش از 30هزار خانوار کم 
برخوردار ســبد غذایى تهیه شده اســت، افزود: به 
دلیل کمبود امکانات مالى هنوز نتوانســتیم تأمین 
سبد کاال براى بیش از 50هزار خانوار نیازمند استان 

را انجام دهیم.

با ایجاد مرکز رشد هنر 
موافقت شد

در چهل و هفتمین نشســت کمیســیون پژوهش و 
فناورى شوراى گسترش آموزش عالى، با ایجاد مرکز 

رشد هنر اصفهان موافقت اصولى شد.
با توجه به ظرفیت هاى هنرى استان اصفهان، ایجاد 
مرکز رشد تخصصى هنر در اصفهان  زمینه ساز تبدیل 
این اســتان به یکى از قطب هاى کشــور در توسعه 
کارآفرینى مبتنى بر فرهنگ و هنر و همچنین تبدیل 
خالقیت ها و نوآورى هاى این حوزه به محصوالت و 

خدمات قابل ارائه به بازار خواهد شد.

برگزارى جشنواره کودك 
با حضور 40 کشور 

مدیر اجرایى سى امین جشنواره بین المللى کودك 
و نوجوان اعالم کرد: جشــنواره امســال با حضور 
نمایندگان 40 کشــور در تاریخ 9 تــا 15 تیر ماه به 

صورت رسمى آغاز به کار مى کند.
حســینعلى شــهیدى خاطرنشــان کرد: برگزارى 
بزرگداشت ها و کارگاه هاى آموزشى از برنامه هاى 
جنبى سى امین جشنواره بین المللى کودك ونوجوان 

خواهد بود.

مساحت 2270 هکتارى 
بافت هاى فرسوده شهر 

رئیس اداره طراحى شهرى شهردارى اصفهان گفت: 
در کل سطح شهر اصفهان، هم بافت تاریخى و هم 
بافت فرسوده وجود دارد که مجموع مساحت این دو 

بافت به دو هزار و 270 هکتار مى رسد.
محمد عقیلى با اشــاره به ســاخت نما در مساکن و 
ساختمان ها افزود: باید توجه داشت که طراح نما باید 
نسبت به شهر اصفهان شناخت داشته باشد و با پیروى 

از مفاد و ضوابط شهرى، طرح خود را اجرا کند.

مدیر کل اداره بیمه ســالمت اســتان اصفهــان گفت: 
یک میلیــون و 700 هزار نفر در اصفهان تحت پوشــش 

بیمه سالمت هستند.
حسین بانک با اشاره به اینکه از سال 93 تاکنون، 530 هزار 
نفر تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفته اند، ادامه داد: در 
دولت یازدهم بیمه شدگان سالمت به صورت کامًال رایگان 

تحت پوشش خدمات درمانى قرار گرفتند.
مدیر کل اداره بیمه سالمت استان اصفهان اعالم کرد: بودجه 
بیمه سالمت از یک درصد هدفمندى یارانه ها تأمین مى شود.

وى با بیان اینکه امسال بودجه بیمه سالمت کاهش یافته 
است، ادامه داد: مقرر شده افرادى که توانایى مالى دارند، از 

دریافت بیمه سالمت حذف شوند.
بانک اعالم کرد: بیمه شدگان ســالمت مى توانند از 80 

بیمارستان خصوصى و دولتى خدمات دریافت کنند.
وى بیان داشت: در بیمه سالمت هزینه بیمار اعصاب و روان 
تا شش ماه در سال تقبل مى شود به طورى که این بیماران 
زیر نظر روانپزشک دارو مصرف کنند و در مقاطعى به صورت 

یک یا دو شب بسترى باشند.
مدیر کل اداره بیمه سالمت اســتان اصفهان اضافه کرد: 
یکسرى از بیماران مزمن اعصاب و روان که از جنبه درمان 
تنها نیاز به نگهدارى یا در بهزیستى یا در منزل را داشته باشند، 

تحت پوشش بیمه سالمت نخواهند بود.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان با 
بیان اینکه سال گذشــته تنها 11 میلیون دالر صادرات 
فرش دســتباف از اصفهان صورت گرفته، گفت: این 
در حالى است که در ســال هاى گذشته روزانه این رقم 

صادرات فرش محقق مى شد.
منوچهــر طالیــى پیرامــون وضعیــت صــادرات
 فرش دستباف اظهار داشت: متأسفانه وضعیت صادرات 
فرش دستباف خوب نیست و هر سال نسبت به سال قبل 

کاهش پیدا کرده است.
وى با بیــان اینکه ســال گذشــته تنهــا 11 میلیون 
دالر صــادرات فرش دســتباف از اصفهــان صورت 

گرفته، افــزود: این در حالى اســت که در ســال هاى 
گذشــته روزانه ایــن رقم صــادرات فــرش محقق 

مى شد.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان 
بــا بیــان اینکه یکــى از دالیــل کاهش صــادرات 
فرش دســتباف، نبود وســیله حمل و نقــل پروازى 
اســت، تصریح کرد: برخى از صادرات فرش دستباف 
اصفهــان از طریــق تهــران و فــرودگاه بین المللى

 امام خمینى(ره) و شــیراز به دلیل داشتن هواپیماهاى 
بزرگ انجام مى شــود و در آمار صادراتى این شــهرها 

قرار مى گیرد.

یک میلیون و 700 هزار نفر 
تحت پوشش بیمه سالمت

کاهش صادرات
 فرش دستباف اصفهان

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه 
آمار سزارین در اســتان  4/4 درصد کاهش یافته است، 
عنوان کرد: در سال 95، از مجموع ده هزار و284  مورد 
زایمان انجام شده 45 درصد زایمان طبیعى و 55 درصد 

سزارین بوده است.
به گزارش روابط عمومى مدیریت درمان تأمین اجتماعى 
اســتان، على اعتصام پور عنوان کــرد: واحد مامایى در 
تمامى مراکز سرپایى استان فعال بوده و خدمات بهداشتى 

درمانى به زنان مراجعه کننده ارائه مى کند.
وى ادامه داد: در مراکز بســترى نیز همــکاران ماما در 
زایشــگاه و بخش هاى بعد از زایمان و در برخى موارد 

در امر آموزش و اعتبار بخشى مراکز حضور فعال دارند.
اعتصام پور با توجه به فعالیت هاى حوزه مامایى، گفت: 
ماما مى تواند با توجه به حدود شرح وظایف خود تمامى 
خدمات بهداشــت بــارورى از تولد تا ســالمندى را در 
بیمارســتان ها، درمانگاه ها، واحدهاى بهداشتى، مراکز 

مشاوره، منازل، دفاتر کار مامایى و سازمان ها ارائه کند.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان  با بیان اینکه 
این مدیریت  با بهره گیرى از تجارب و مهارت کادر مامایى 
موفق به کاهش آمار سزارین شده است، اظهار داشت: در 
سال95، از مجموع ده هزار و284 مورد زایمان انجام شده 
45 درصد زایمان طبیعى و 55 درصد ســزارین بوده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن،  تعداد سزارین 

4/4درصد کاهش یافته است.
اعتصــام پور با توجه بــه اقدامات مدیریــت درمان  به 
منظور ترویج زایمان طبیعى بــا همکارى ماماها گفت: 
توانمندســازى مادران باردار با برگــزارى کالس هاى 
آموزش مادران و همسران، بهســازى فضاى فیزیکى 
بلوك هاى زایمان و ایجاد اتاق هــاى L.D.R ، اجازه 
حضور همراه و استفاده از روش هاى کاهش درد زایمان 
از اقداماتى است که در مراکز درمانى استان در حال اجرا 

بوده و عملکرد مناسبى داشته است.                               

کاهش آمار سزارین در استان

ساسان اکبرزاده

«در اســتان اصفهان 49 روحانى زن و مــرد در مجموعه 
نســیم مهر دفتر نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در 24 
بیمارستان تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکى به ارائه 
خدمات مشاوره و توضیح قضا و قدر، خیر و شر و مصلحت، به 
بیماران، همراهان و پرسنل مى پردازند و تاکنون توانسته اند 

در ایجاد آرامش روحى و روانى آنها بسیار اثرگذار باشند.» 
مسئول دفتر نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان، در تاالر شهید طباطبایى با بیان این 
مطلب در جمع خبرنگاران گفت: دفاتر نسیم مهر دفتر نهاد 
نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان از سال 87 فعالیت خود را در بیمارستان هاى دولتى 

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان آغاز کرد. 
حجت االسالم والمســلمین علیرضا جوادى اظهار داشت: 
انسان موجودى دو بعدى است که یک بعد آن جسم و بعد 
دیگر روح است و ما معتقدیم انسان زمانى در سالمت کامل 
است که جسم و روح او هر دو در سالمت باشد و پزشکانى 
موفق هستند که بتوانند راه هاى درمان جسمى و معنوى را 

بدانند تا بتوانند سالمت کامل را به بیمار بازگردانند. 
وى افزود: از نگاه اســالمى، پزشک موفق کسى است که 
بیمارى جسمى و روحى و راه هاى درمان آن را بداند تا نقش 

خود در بازگرداندن سالمتى کامل به بیمار را ایفا کند. 
مسئول دفتر نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان از امضاى تفاهمنامه با وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکى و اعضاى هیئت رئیسه دانشگاه 
براى تدوین متن درسى در شناخت بیمارى هاى معنوى و 
درمانى براى تدریس در دانشگاه با عنوان دروس سالمت 
معنوى خبر داد و گفــت: مقدمات این کار فراهم شــده و 

زیرساخت هاى قانونى آن آماده گردیده است. 
حجت االسالم والمســلمین جوادى تصریح کرد: یکى از 
فعالیت هاى ما در نهاد نمایندگى مقــام معظم رهبرى در 
دانشگاه اصفهان مجموعه فعالیت هاى نسیم مهر بوده، که 

ما روحانیون زن و مرد را با شرایط و فرآیند ویژه و با گذراندن 
دوره هاى آموزشى و اطالعات اولیه پزشکى پذیرش کرده 
و به بیمارســتان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 
اعزام مى کنیم تا با انجام رسالت و وظیفه خطیر خود با ارائه 
خدمات مشاوره، صحبت با بیماران، تقویت روحیه بیماران و 

همراهان، ایجاد آرامش دربیماران، در کاهش آالم بیماران و 
همراهان آنها، به نوعى سالمتى را برایشان به ارمغان آورند. 

وى در ادامه افزود: ما طرح هایى هم براى بیمارستان هاى 
تأمین اجتماعى ارائــه داده ایم تا طرح نســیم مهر در این 
بیمارستان ها هم اجرایى شود و ما نیز آمادگى ارائه هر کمکى 

به آنان را داریم. 
وى با بیان اینکه روحانیون مجموعه نسیم مهر به هیچ عنوان 
حق دخالت در کارهاى پزشکى ندارند و متخصص این کار 
هم نیستند و دخالت هم نمى کنند، افزود: مهمترین رسالت 
روحانیون نسیم مهر دفتر نمایندگى مقام معظم رهبرى در 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، صحبت با بیماران، مشاوره به 
لحاظ روحى به بیماران و... است و اهمیت این امر را مدیران 

و رؤساى بیمارستان ها درك کرده اند. 
مسئول دفتر نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان، آرامش بیماران، کاهش درگیرى 
همراهان بیماران با کارکنان بیمارستان و... را از رهاوردهاى 
فعالیت روحانیون نســیم مهر در بیمارســتان هاى استان 
برشــمرد و گفت: بازخــورد فعالیت روحانیــون مجموعه

 نسیم مهر در بیمارستان هاى اســتان بسیار خوب و راضى 
کننده بوده، به گونه اى که این طــرح از اصفهان در اراك 

الگوگیرى شده و اجرا مى شود.
حجت االســالم والمســلمین جوادى اظهار داشت: دفتر 
نســیم مهر نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه

 علوم پزشکى اصفهان در بیمارستان ها همچنین پاسخگوى 
مسائل شــرعى بیماران و همراهان و کارکنان بوده و ما در 
هر اتاق خاك تیمم، سجاده و... براى رعایت و اجراى احکام 
شرعى داریم. عالوه بر این روحانیون مجموعه نسیم مهر 
در بیمارستان ها از اعضاى کمیته اخالق پزشکى بوده و در 
برگزارى مسائل ملى و مذهبى، جشــن ها و... بسیار فعال 

مى باشند. 
وى یکى از وظایف روحانى نسیم مهر در بیمارستان را تبلیغ 
براى اهداى عضو دانست و گفت: این روحانیون نسبت به 
برگزارى نماز جماعت در بیمارستان ها نیز اقدام مى کنند که 

کارى کامًال الهى است. 
مســئول دفتر نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشــگاه 
علوم پزشــکى اصفهان افزود: بیش از 50 درصد بیماران 
ترخیص شده از بیمارســتان هاى تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان که طرح نســیم مهر در آنها به اجرا 
درآمد بعد از ترخیص از بیمارستان هم با روحانیون مجموعه 
نسیم مهر به طور مستمر ارتباط معنوى دارند و این روحانیون 
بدون هیچ ادعــا و تبلیغ، بزرگ ترین خدمــت را به جامعه

 ارائه مى دهند. 

جزئیات شغل خاص زنان و مردانى که بیمارستان را براى آرامش بخشیدن به انسان ها انتخاب کرده اند

49 روحانى متفاوت

رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومى فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان گفت: فعالیت تاکســى هاى اینترنتى در 
اصفهان غیرقانونى است و استفاده از آنها تاکنون براى تعداد 

زیادى از خانواده ها دردسرساز شده است.
ســرهنگ اکبر عاصمى درباره دلیل غیرقانونى بودن این 
تاکسى ها اظهار داشت: با توجه به اینکه این تاکسى ها باید از 
مجارى قانونى فعالیت خود را آغاز مى کردند اما از این اقدام 

امتناع ورزیدند، به همین دلیل افرادى که به این شرکت مجوز 
داده اند باید پاسخگوى فعالیت آنها هم باشند.

وى افزود: تاکســى هاى اینترنتى در سطح استان اصفهان 
تحت پوشش تاکسیرانى و اتحادیه تاکسى هاى تلفنى نیستند 
و نیروى انتظامى کار آنان را غیرقانونى مى داند و از فعالیت  

آنان جلوگیرى خواهد شد.
رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومى فرماندهى انتظامى 

استان اصفهان تأکید کرد: رانندگان تاکسى هاى اینترنتى 
اصفهان از طریق نیروى انتظامى تأیید صالحیت نشده اند و 

کسانى که به آنها مجوز داده اند باید پاسخگو باشند.
وى با اشاره به اینکه برابر قانون مسئولیت قانونى انجام فعالیت 
هاى حمل و نقل درون شــهرى به عهده شهردارى ها و 
اتحادیه هاى مربوط است، به شهروندان پیشنهاد کرد بخاطر 
امنیت خود، از تاکسى سرویس هاى اینترنتى استفاده نکنند. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تأکید بر 
اینکه خط قرمز این شرکت، جیره بندى آب در فصل تابستان 
است و با اینکه در تابستان امسال با کمبود 2/7مترمکعبى 
تأمین آب شــرب مواجهیم اما اعتقادى به جیره بندى آب 

نداریم.
هاشــم امینى تأکید کرد: باید هر قطره از آب موجود با به 
کارگیرى تمام پتانسیل هاى موجود اعم از نیروى متخصص 
و فناورى هایى مانند سیستم تله مترى، تله کنترل، سامانه 
فشار، سامانه نجما و GIS به خوبى مدیریت شود تا توزیع 

عادالنه آب در پهنه استان اصفهان انجام شود.
وى به گرماى بیش از پیش هوا در فصل تابستان اشاره کرد 
و افزود: طبق اعالم کارشناسان، هوا در تابستان سال جارى 
نسبت به سال هاى گذشــته گرم تر مى شود کما اینکه در 
خرداد نیز دماى هواى اصفهان به بیش از 40 درجه رســید 

که بى سابقه بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: هر سال 
به دلیل وقوع خشکســالى حجم منابع آبى موجود کاهش 
مى یابد در حالى که در ده سال اخیر 500 هزار مشترك به 
تعداد مشترکان استان اضافه شده اما شرکت آبفا در تأمین 

آب شرب مردم موفق عمل کرده است.

مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان گفــت: با توجه 
به چالش جدى کم آبى در ســال جارى باید مشــترکین 
پرمصرف شناسایى شــوند و از ســوى مروجین مصرف 
بهینه آب، تحــت آموزش هاى مصــرف صحیح آب قرار

 بگیرند.
امینى، شناسایى و جمع آورى پمپ هاى غیرمجاز را یکى از 
راه هاى توزیع عادالنه آب دانست و افزود: کشف انشعابات 
غیرمجاز و شناسایى و جمع آورى پمپ هاى غیرمجاز، تأثیر 

بسیارى در توزیع عادالنه آب دارد.
وى گفت: برنامه مدونــى براى شناســایى و جمع آورى

 پمپ هاى غیرمجاز عملیاتى شده است تا از مصرف نادرست 
آب جلوگیرى به عمــل آید. امینى افزود: شــرکت آبفاى 
اصفهان مصرف ســرانه آب واحدهاى مسکونى را از 189 
لیتر به ازاى هر نفر در روز در ســال 86 به 151 لیتر در سال 
95 رســاند اما با توجه به بحران کم آبى در تابستان امسال 
مسئوالن از آبفا انتظار دارند سرانه مصرف آب را به 100  لیتر 

در شبانه روز کاهش دهند.
وى گفت: رســیدن به این رقم در بازه زمانى کوتاه مشکل 
اســت اما مى توان با اعمال راهکارهاى فرهنگى، فنى و

 تعرفه اى به این رقم دست یافت.

بر اساس گزارش 12 ماهه سال 95 شرکت فوالد مبارکه، 
سود این شرکت با اتکا به رشد 29 درصدى فروش، کنترل 
هزینه هاى عملیاتى و تثبیت هزینه هاى مالى، 155 درصد 

رشد کرده است.
با وجود رکود گســترده در اقتصاد کشــور و درگیر شدن 
شــرکت هاى بزرگ صنعتى با مشکالت ناشــى از آن، 
در برخى شــرکت ها نظیر فوالد مبارکــه همچنان روند 
سودسازى صعودى است و مشــکالت کالن اقتصادى 
کشــور نیز با اتکا به توان داخلى و دانش بومى، بر حرکت 
رو به جلوى این بنگاه ها در مسیر اقتصاد مقاومتى، خللى 

وارد نکرده است.
در کنار آن، بهبود وضعیت فروش و تولید در فوالد مبارکه 
در کنار به ثمر رســیدن طرح هاى توسعه شرکت از جمله 
فوالد سفیددشت، فوالد سبا، کنســتانتره و گندله سازى 
سنگان و طرح هاى زیر سقفى افق سودآورى این شرکت 

را روشن تر کرده است.
بر اساس صورت هاى مالى منتشره بر روى سامانه «کدال»، 

شرکت فوالد مبارکه در عملکرد سال گذشته خود موفق 
به تحقق دو هزار میلیارد تومان سود خالص از فروش ده 
هزار میلیاردى، افزایش حاشیه سود و افزایش سود خالص 
به میزان 155 درصد نســبت به مدت مشــابه سال قبل

 شده است.
بر همین اساس، سود هر ســهم فوالد مبارکه 27 تومان 
محقق شد که این عدد نسبت به دوره قبل 70 درصد رشد را 
نشان مى دهد و با اعالم سود فعلى، نسبت قیمت به سود هر 
سهم فوالد مبارکه در آستانه مجمع ساالنه، به عدد 5 رسید.

تثبیت هزینه هاى مالى به رغم مشکالت 
بانکى 

رشد هزینه هاى مالى، مشکلى اســت که طى همه این 
سال ها موجب کاهش سودآورى و حتى زیان شرکت هاى 
بزرگ کشور شــده و عدم کنترل مناســب این هزینه، 
شرکت هاى بزرگى را به آســتانه تعطیلى کشانده است؛ 
طى دو سال گذشته اما این مسئله رنگ و بوى تازه اى به 
خود گرفت و با افزایش تنگناى مالى بانک ها و رشد سهم 
دارایى هاى سهمى بانکى به 50 درصد از کل منابع، اخذ 
تسهیالت ارزان توسط فعاالن اقتصادى بسیار سخت شد.

از نکات مهم صورت هاى مالى فوالد مبارکه اما مى توان 
به کنترل هزینه هاى مالى در سطح 894 میلیارد تومانى 
سال قبل و به رغم افزایش 29 درصدى فروش اشاره کرد.

به این معنا که، با وجود رشد 8/6 درصدى تولید و افزایش 
29 درصدى فروش شــرکت که منجر بــه افزایش نیاز 
فوالد مبارکه به سرمایه در گردش مى شود، این شرکت 
هیچگونه افزایشى در بدهى هاى خود نداده و توانسته با 
مدیریت هزینه ها، هزینه مالى خود را در سطح سال قبل 

ثابت نگه دارد.

افزایش تولید ورق گرم
بیشــترین افزایش تولید در محصوالت فوالد مبارکه، در 
بخش محصوالت گرم اتفاق افتاده و این شرکت با تولید 
4/5 میلیون تن ورق گرم، تولید این محصول را 13 درصد 

افزایش داده است.
در بخش محصوالت سرد، رشد تولید 11 درصد گزارش 
شده و محصوالت پوشش دار نیز 6/9 درصد رشد را تجربه 
کرده اند تا مجموع تولید فوالد مبارکه در ســال گذشته، 

8/6درصد رشد کند.

اجرایى شدن 2 طرح تأمین مالى خارجى 
در سال جارى

معاون مالى و اقتصادى فوالد مبارکه گفت: در سال جارى 
دو طرح تأمین مالى خارجى در فــوالد مبارکه عملیاتى 

خواهد شد که هزینه تأمین مالى را کاهش خواهد داد.
نادرى تصریح کرد: پروژه هاى توسعه مبارکه نظیر سنگان، 
سبا و زیر سقف، در سال جارى به بهره بردارى مى رسند و 
عمده وام هاى دریافتى شرکت نیز صرف این طرح ها شده 

و تکمیل آنها موجب کاهش هزینه هاى مالى خواهد شد.
وى در رابطه با درآمد 275 میلیارد تومانى سرمایه گذارى ها 
نیز اعالم کرد: بیشترین درآمد سرمایه گذارى شرکت ناشى 
از تقسیم سود سهام سرمایه گذارى معادن فلزات، چادرملو 
و گل گهر بوده و در فوالد هرمزگان نیز به دلیل وجود زیان 

انباشته، کاهش درآمد سرمایه گذارى ثبت شد.
معاون مالى و اقتصادى فوالد مبارکه در پایان گفت: اگر 
فوالد هرمزگان به ازاى هر ســهم خود 20 تومان ســود 
محقق کند، این زیان انباشــته صفر خواهد شد و در حال 
حاضر به دلیل سودآور شدن این شرکت، در سال هاى بعد 

درآمد سرمایه گذارى فوالد مبارکه افزایش خواهد داشت.

سیاست هاى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان د ر فصل تابستان تشریح شد

آب کم است اما جیره بندى نمى شود
 مدیریت هزینه ها در کنار افزایش 29 درصدى مبلغ فروش

سود فوالد مبارکه 155 درصد افزایش یافت

تاکسى هاى اینترنتى در اصفهان مشکل ساز شدند
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استفاده از اتباع خارجى به 
عنوان داوطلبان سالمت 

رئیس مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان گفت: امسال 
براى نخستین باربه طورگســترده اقدام به استفاده 
ازداوطلبان ســالمت ازمیان اتباع خارجى ســاکن 
درکالنشهر اصفهان به منظور ارتقاى سطح سالمت 

جامعه کردیم.
آیت ســهرابى افزود: ایــن داوطلبان ابتدا توســط 
کارشناســان مراکز بهداشــت دوره هاى آموزشى 
الزم را مى گذرانند و سپس اقدام به اطالع رسانى به

 خانواده ها درباره مراقبت هاى بهداشتى مى کنند.

765 سبد غذایى 
بین نیازمندان توزیع شد

رئیس جمعیت هالل احمر اصفهان از توزیع 765 سبد 
غذایى بین نیازمندان این شهرســتان در قالب طرح 

«هماى رحمت» خبر داد.
اردشــیر محقق گفت: در این طرح عالوه بر توزیع 
ســبد غذایى بین خانواده هــاى محــروم و زنان 
سرپرســت خانوار، حوزه داوطلبان جمعیت اقدام به 
برپایى 10 طرح ســفره مهربانى و توزیع غذاى گرم 
بین بیماران ســرطانى و صعب العالج و نیازمندان 

تحت پوشش کرد.

تکلیف شوراى شهر بهارستان 
مشخص شد

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهاى شهر و 
روســتا اســتان اصفهان گفت: پس از کش و قوس 
فراوان نتایج نهایى شــمارش آراء پس از جمع بندى 

هیئت نظارت و هیئت اجرایى انتخابات اعالم شد.
حجت االسالم احمد ســالک از پایان برخى حواشى 
در انتخابات شوراى شهر بهارستان خبرداد و گفت: 
دیروز (30 خرداد ماه) نتایج نهایى شمارش آراء پس از

 جمع بندى هیئت نظارت و هیئت اجرایى انتخابات 
اعالم شد که بر اســاس آن اعضاى اصلى شوراى 
اسالمى شهر بهارستان عبارت اند ازخدابخش شمسى، 
مجتبى محبى،محمدابراهیمى،مهدى نصر، نبى ا... 
مؤمنى، بتول نوربخش و زهره فرهادى و اعضاى على 

البدل کریم ا...  رضایى و معصومه گودرزى.
به این ترتیب رضایى و گودرزى که از اعضاى اصلى 
معرفى شده بودند با بازشــمارى آراء جاى خود را به 
نوربخش و فرهــادى دادند.این نتایج به تأیید هیئت 
نظارت شهرستان رسیده و براى تأیید نهایى به هیئت 

نظارت استان ارجاع شده است.

اعزام 6300 اصفهانى 
براى انجام فریضه حج

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: فرودگاه 
اصفهان پس از فرودگاه هاى امام خمینى(ره)، مشهد و 
گلستان در رتبه چهارمین فرودگاه پرترافیک پروازهاى 

حج تمتع قرار دارد.
حسن امجدى اظهارداشــت: پروازهاى حج فرودگاه 
اصفهان از 12 مردادماه امســال برقرار مى شود و طى 
این عملیات ها شش هزار و 308 مسافر به سرزمین وحى 

اعزام مى شوند.
وى افزود: حجاج فرودگاه اصفهان از استان هاى اصفهان 
و چهار محال و بختیارى هستند و زمان بازگشت حجاج 

از کشور عربستان نیمه شهریور ماه امسال خواهد بود.

فعالیت 50 کانون فرهنگى
 و هنرى در خوانسار

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان خوانسار 
گفت: در حال حاضر 50 کانــون فرهنگى و هنرى در 
شهرستان خوانســار وجود دارد، اما درحدود 30 کانون 

فرهنگى فعال است.
محمدجواد عصارى با بیان اینکه در شهرستان خوانسار 
براى احداث مجتمع فرهنگى و ساختمان اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى با مشکل تملک زمین مواجه هستیم، 
افزود: نبود مجتمع فرهنگى و سالن آمفى تئاتر سبب 
شــده برخى رســالت هاى فرهنگى در شهرستان 

مغفول بماند.

خبر

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: دستگاه 
قضائى این استان با تمام توان و با استفاده از ظرفیت هاى 
قانونى و قضائى خود براى رفع مشــکالت بنگاه هاى 

اقتصادى استان تالش مى کند.
احمد خسروى وفا اظهار داشت: شرایط متغیر اقتصادى 
یکى از عوامل مؤثر در ایجاد بحران براى شــرکت ها، 
کارخانه هاى صنعتى و بنگاه هاى اقتصادى محســوب 
مى شود. وى با بیان اینکه چشم امید بنگاه هاى اقتصادى 
بحران زده به کمیته حمایت قضائى از ســرمایه گذارى 
اســت، افزود: از مجموع 33 فقره پرونده که در اســتان 
در این زمینه مورد بررســى قرار گرفته، تاکنون مشکل

 شش پرونده مختومه شده است.
خسروى وفا در ادامه اذعان داشت: رسیدگى به مشکل 
سایر بنگاه هاى اقتصادى بحران زده استان نیز در دستور 
کار کمیته حمایت قضائى از سرمایه گذارى و کمیته هاى 

کارشناسى فرعى آن قرار دارد.
رئیس شوراى قضائى اصفهان گفت: بررسى راهکارهاى 
ایجاد هماهنگى بین مراجع حمایتــى و نظارتى درباره 
مشکالت واحدها و فعاالن اقتصادى در دستور کار است 
و تعیین صالحیت رســیدگى به پرونــده هاى مجتمع 
ویژه جرائم اقتصادى نیز در کمیتــه حمایت قضائى از

 سرمایه گذارى استان بررسى مى شود.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان 
گفت: ســاالنه در کشــور 50 تا 60 هزار نفر بر اثر مصرف 
دخانیات فوت مى کنند که این آمار در جهان هر ساله شش 

میلیون نفر است.
شهرام احتشــامى تصریح کرد: افزایش فعالیت غیرمجاز 
عرضه کنندگان دخانیات، افزایش دسترسى جوانان به مواد 
دخانى، افزایش قاچاق دخانیــات و عدم نظارت بر کیفیت 
صدور مواد دخانى از جمله موارد شیوع این معضل اجتماعى 
در کشور است. وى تأکید کرد: کلیه چایخانه هاى عرضه کننده 
قلیان در منطقه تحت پوشــش مرکز بهداشت شماره یک 

پلمب شده است.

وى خاطرنشان کرد: در این مدت 179 مرکز عرضه قلیان در 
منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک پلمب شده 
است که 157 مرکز شهرى و 22 مرکز عرضه قلیان به صورت 

روستایى فعالیت داشته است.
وى به پلمب مجدد 62 مورد هم اشاره کرد و گفت: 760 مورد 
ادوات هم از این مراکز جمع آورى شده است که با احتساب 
مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 به  هزار و 500 

مورد مى رسد.
احتشامى اذعان کرد: تمام چایخانه هاى عرضه کننده قلیان 
در اصفهان پلمب شده است که بیش از نیمى از آنها کاربرى 

خود را تغییر داده اند و یا فقط به عرضه چاى اکتفا کرده اند.

پلمب تمام چایخانه هاى 
عرضه کننده  قلیان در اصفهان

تالش دستگاه قضائى 
براى حل مشکالت اقتصادى 

کشــاورزان غرب اصفهان این روزها در انتظار ثمر دادن 
کاشته هاى خود هستند اما به اعتقاد آنها توقف جریان آب 

در زاینده رود سبب خشک شدن محصوالت شده است.
کشاورزان مناطق غربى اصفهان که برنامه کشت خود را با 
زمان در جریان بودن آب در رودخانه زاینده رود هماهنگ 
کرده بودند این روزها شــاهد خشک شدن محصوالتى 
هستند که دســترنج تالش شــبانه روزى آنهاست، این 
کشــاورزان معتقدند که برنامه جریــان آب در رودخانه 
زاینده رود که به منظور کشــت پاییــزه دوم آنها صورت 
گرفته است سبب وارد آمدن خسارت به محصوالت آنها 

شده است.
مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان هفته 
پیش درباره برنامه هاى این شــرکت بــراى تأمین آب 
کشاورزان غرب اســتان اصفهان گفت: تأمین آب براى 
کشاورزان غرب استان بر اســاس برنامه ابالغى شوراى 
هماهنگى حوضه آبریــز زاینده رود انجام خواهد شــد و 
افزایش خروجى آب ســد زاینده رود با توافق کشاورزان 

انجام مى شود.
مســعود میرمحمد صادقى افــزود: با توجه بــه نگرانى 
کشاورزان غرب استان و جلسات برگزار شده در استاندارى 
اصفهان و ارائه توضیحات الزم و بحــث و تبادل نظر با 
نمایندگان کشاورزان غرب استان، براى ادامه توزیع آب 
در تابستان مطابق برنامه ابالغى، توافقات الزم حاصل شد.

 دسترنجى که خشک شد
این در حالى اســت که کشــاورزان از برنامه بازگشایى
 زاینده رود راضى نیستند و صحبت از وعده هایى را مطرح 
مى کنند که عملى نشده و سبب خشک شدن دسترنج آنها 

شده است.
یکى از کشــاورزان این منطقه در این باره گفت: زمانى 
که نیازمند آب هســتیم، میزان موردنظر در اختیار ما قرار 

نمى گیرد، این در حالى اســت که محصوالت ما از جمله 
کرفس و سیب زمینى خشک شده است.

این کشــاورز ادامه داد: ما براى کشت محصوالت خود از 
آبیارى قطره اى استفاده کردیم تا در این شرایط خشکسالى 
صرفه جویى نیز کرده باشیم، مى دانیم شرایط تأمین آب به 
دلیل خشکسالى هاى اخیر مناسب نیست اما با وجود همین 

کمبود آب مى توانستیم پیش بینى الزم را انجام دهیم.

براساس برنامه به کشاورزان آب داده ایم
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان درباره اعتراض 

کشــاورزان مبنى بر اینکه مدت جریان آب در زاینده رود 
براساس وعده ها نبوده اســت، گفت: شوراى هماهنگى 
حوضه آبریز زاینــده رود با حضور نماینده کشــاورزان، 
استانداران و ریاست وزیر نیرو تشکیل مى شود. این برنامه 
هر سال ابالغ مى شود و ما براساس آن براى غرب و شرق 

اصفهان توزیع را انجام مى دهیم.
میرمحمد صادقى بــا بیان اینکه کشــاورزان در جریان 
برنامه بوده اند و آب هم براســاس همان برنامه داده شده 
است، افزود: با توجه به محدودیت هاى ما در منابع آبى و
 خط قرمزهایى که براى آب شرب اصفهان بزرگ داریم 

باید تا آذر و دى آب شرب مردم این منطقه را تأمین کنیم، 
بنابراین باید طبق این برنامه عمل کنیم و اکنون براساس 

برنامه به کشاورزان آب داده ایم.
مدیرعامل آب منطقه اى اصفهان با بیــان اینکه آب در 
ابتداى تیرماه به مدت 20 روز براى کشــت غرب شامل 
تمام کشــاورزى ها از ســد چم آســمان به پایین دست 
بازگشــایى مى شــود، گفت: تصمیمات اخذ شده درباره 
آب به صورت شــورایى گرفته شده است و آب فقط براى 
کشاورزى نیست و بخش شرب و صنعت هم نیازمند آب 

هستند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به تداوم پیگیرى ها براى برطرف کردن 
مشــکالت شــرکت پلى اکریل گفت: شرکت 

پلى اکریل ایران در شرف راه اندازى است.
زهرا ســعیدى پیرامون آخرین وضعیت شرکت 
پلى اکریل اظهار داشــت: این شرکت در شرف 
راه اندازى است هرچند که تعدادى از کارگران آن 

به بیمه بیکارى معرفى شده اند.
وى بــا بیان اینکــه امیدواریم به زودى شــاهد 
راه اندازى کامل این کارخانه باشیم، افزود: البته 
ما به عنوان نمایندگان مجلــس قدرت اجرایى 
نداشته و براى این امر قادر به تعیین زمان نیستیم 

اما تالش و پیگیرى هاى خود را ادامه مى دهیم.
این عضو کمیســیون اقتصادى مجلس شوراى 
اســالمى گفت: انتظار داریم شرکت  پلى اکریل 
زنده شــود، چرا که تعطیلى چنیــن کارخانه اى 

خیانت به کشور است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
نصب پارکومتر در خیابان هاى مرکزى شــهر شــامل
 شــیخ بهایى، طالقانى، شــهید بهشــتى، کاشانى و

 شمس آبادى در حال تکمیل است تا آرام آرام به سمت 
توسعه پارکومتر در شهر برویم.

علیرضــا صلواتــى اظهارداشــت: بــر اســاس 
مصوبه اى کــه از شــوراى ترافیک اســتان اصفهان 
گرفته شــده، در فاز اول، باید 14 خیابــان به پارکومتر

 مجهز شوند.
وى ادامه داد: این اتفاق در خیابان هاى جنوب شــهر 
اصفهان مثل خیابان توحید، نظر، شــریعتى و بخشى از  
خیابان حکیم نظامى افتاده و در این خیابان ها، پارکومتر 

به صورت پایلوت نصب شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان عنوان 
کرد: با توجه به اینکه این سیســتمى جدید است که به 
تازگى وارد شهر اصفهان شده و کامًال هوشمند مى باشد 

در حدود سه ماه مباحث ارشــادى و آموزشى مرتبط با 
نصب پارکومتر ها را داشتیم.

وى افزود: پلیس راهور نیز به تدریــج اعمال قانون در 
این خصوص را آغاز کرده اســت.صلواتى یادآور شد: با 
توجه به اینکه با ازدحام ترافیکى در شــهر اصفهان و با 
تقاضاى زیاد پارك روبه رو هستیم، نیم ساعت اول براى 
استفاده از پارکومتر رایگان است و حداکثر زمان توقف 

دو ساعت است.

نماینده مردم شهرســتان هاى گلپایگان و خوانسار در 
مجلس شوراى اســالمى از اراده  کامل براى راه اندازى 

رشته هاى پیراپزشکى و پزشکى در دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد گلپایگان به عنوان قطب بهداشتى و درمانى غرب 

استان اصفهان خبر داد.
على بختیار در بازدید از دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
گلپایگان گفت: شایسته نیست از چنین امکانات مطلوبى 
که در این واحد دانشــگاهى وجود دارد استفاده بهینه و 

الزم نشود.
حمیدرضا خدایى، سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
گلپایگان نیز با ارائه گزارشى از واحد گلپایگان، مهمترین 
موانع رشــد و بالندگى ایــن واحد را تشــریح کرد و از 
رونــد پیگیــرى تصویب رشــته هاى پیراپزشــکى و 

غیرپزشکى اطالعاتى داد.

یک مسئول میراث فرهنگى از تشکیل کمیته اى مشترك 
براى ساماندهى وضعیت امامزاده احمد(ع) که چهارمین 

شاه قجر نیز به آن ارادت خاصى داشت، خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان در خصوص بناى امامــزاده احمد(ع)  
اظهار داشــت: بناى امامزاده احمد(ع) ثبت ملى است و 

اوقاف متولى این امامزاده است. 
فریدون اللهیارى، مدیر کل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
اصفهان داراى امامزاده هاى زیادى است اما تنها شش 
امامزاده در اصفهان هستند که در آنها بناى تاریخى وجود 
دارد افزود: «ما همواره بر حفاظت ساختمان هاى تاریخى 
که در امامزاده ها هســتند تأکید داریم. وى تأکید کرد: 
منحصربه فرد ترین بناى تاریخى امامزاده هاى اصفهان، 
بناى تاریخى امامزاده احمد(ع) است. بناى این امامزاده از 
دو بخش بناى خود امامزاده و تاالرى نفیس تشکیل شده 
است. بنا به نقل قول هاى تاریخى، ناصرالدین شاه ارادت 
خاصى به این امامزاده داشت و زمانى که به اصفهان سفر 
مى کرد دوست داشــت که نزدیک این امامزاده ساکن 
باشــد، به همین دلیل این تاالر نفیس براى ســکونت 

ناصرالدین شاه در امامزاده ساخته شد.
وى با اشــاره به اینکه پنج سال قبل بازســازى تاالر و 

کف سازى صحن با همکارى انجام شد،گفت: ما اکنون 
نیز آمادگى خود را بــراى زدودن موریانــه از بناى این 
امامزاده و ساماندهى آن اعالم مى کنیم؛ ورود موریانه به 
چنین بناهایى که بخش زیادى از آن را سازه هاى چوبى 

تشکیل مى دهد طبیعى است. 
وى با بیان اینکه کمیته اى تخصصــى همواره بناهاى 
تاریخى این اســتان را پایش مى کنند، گفــت: این بنا 
مستقیم در اختیار ما نیســت و تاکنون درخواستى براى 
بازدید، مرمت و ســاماندهى این بنا به دست ما نرسیده 
است اما از آنجا که بنا ارزشى تاریخى دارد و در فهرست 
ملى آثار تاریخى فرهنگى ثبت شــده است تمام تالش 

خود را براى حفاظت از این بنا به کار خواهیم بست.

کشاورزان از خشک شدن محصوالتشان مى گویند

وقتى زاینده رود زمین هاى غرب را سیراب نکرد

مدیرعامل پروژه مصالى اصفهان گفت: اگر پول نباشد، 
حتى اگر صد سال هم عمر کنم بعید مى دانم پروژه به عمر 
بنده کفاف دهد؛ هزینه ها بسیار باالست و نیاز به بودجه 

مناسب دارد.
ابراهیم پرچمى با اشاره به روند تکمیلى پروژه مصالى 
اصفهان اظهارداشت: روند تکمیل پروژه مصال به آرامى 
در حال پیش رفتن است، مشــکل اصلى این مسیر هم 

مشخص است و آن چیزى جز مشکل بودجه نیست.
وى افزود: بــراى تکمیل طرح اصلى مصــال بیش از 
صد میلیارد تومان نیاز اســت، یک ردیف بودجه دولتى 
داشــتیم که در این دولت حذف شــده است، یکسرى 
بودجه هاى اســتانى به صورت سالیانه یک تا دو میلیارد 
تومان به ما تخصیص یافته که بــراى این پروژه با این 
عظمت خیلى کم است اما در حال تکمیل صحن اصلى 

هستیم که باعث مى شود بدهى به وجود آید.

مدیرعامل پروژه مصالى اصفهان عنــوان کرد: کار را 
متوقف نکرده ایم، اخیراً نیز پنج کمان اصلى که از سقف 
به گنبدهاى بتنى متصل مى شــد نصب شده و در حال 
شیشه گذارى است، سیســتم هاى کف خواب سرمایش 
و گرمایش فعال شده است، مردم در حال حاضر در رفاه 

نسبى هستند اما با این وضعیت نمى توان شاهد تکمیل 
مصال به این زودى ها باشیم.

وى با اشاره به زمان نســبى برآورد اتمام پروژه تصریح 
کرد: بدین سبب که مصال شــامل پروژه هاى مختلفى 
است در کل بین 24 تا 30 ماه زمان اتمام کار است، البته 

اگر پول باشد.
پرچمى بیان داشت: در حال حاضر در حدود چهار تا پنج 
میلیارد تومان بدهى داریم.وى اذعان داشت: با سازمان 
مدیریت برنامه ریزى و اســتاندار کــه صحبت کردیم 
قول هایى به ما دادند امیدواریم که عملى شــود، چرا که 
حتى اگر نصف این قول ها هم عملى شود پروژه جهش 
خوبى خواهد داشت؛ اســتاندار قولى براى تأمین منابع 
تا پایان ماه مبــارك رمضان را دادند و رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجه هم قــول پیگیرى تا دو مــاه آینده را 

دادند.

شــهردار باغبــادران در خصــوص رونــد پیشــرفت 
پروژه هاى این شهرگفت: خوشــبختانه این شهردارى 
به رغم مشــکالت و نامالیمات مالــى، همچنان روند 
احــداث پروژه ها را در دســــتور کار خود داشــته و با 
سیاســت هاى جدید همچنان چرخ عمرانى را سریع تر 

از گذشته به چرخش درآورده تا بر این معضل غلبه کند.
اردشیر محمدى گفت : پروژه هاى شاخصى در دستور کار 
شهردارى قرار دارد یا اجرا شده است که مى تواند تأثیر 
بسزایى در توسعه بخش هاى مختلف عمرانى، فرهنگى 
و زیرساختى شهر داشته باشد. وى ادامه داد: از پروژه هاى 
شاخص این شهردارى مى توان به اصالح بلوار ورودى 

جدید شهر، مجموعه زیارتى و فرهنگى تپه نور الشهدا، 
فاز جدید پارك ساحلى، پارك ساحلى ملک آباد، خیابان 
و تقاطع سروستان دو رباط، زمین چمن مصنوعى ملک 
آباد، میدان و تقاطع خیابان اباذر غفارى، اصالح و تعریض 
خیابان امام حسین(ع) ، پارك محله اى فاز 2 فرهنگیان، 

مجموعه بهداشتى و پارکینگ پارك ساحلى اشاره کرد.
محمدى گفت: خدمت رســانى به مردم و اجراى بدون 
توقف طرح هاى شــهرى در دســتور کار شــهردارى 
باغبادران قرار دارد و در سال جدید نیز بالغ بر 50 پروژه 
عمرانى-  فرهنگى، خدماتى و زیر بنایى در دســتور کار 

شهردارى مى باشد.         

پلى اکریل 
در شرف راه اندازى است

امامزاده اى که ناصرالدین شاه به آن ارادت خاصى داشت

سرنوشت موریانه  هاى یک بناى معروف مذه بى
به زودى؛ پارکومتر در خیابان هاى مرکز شهر

پیش از این خیابان هاى جنوب شهرپارکومتردار شده بودند

مصالى اصفهان افتتاح مى شود اما 100 سال دیگر!
مدیر عامل مصال  : در حال حاضر 4 تا 5 میلیارد تومان بدهى داریم

تالش براى راه اندازى 
رشته هاى پیراپزشکى و پزشکى در گلپایگان

50 پروژه  در دستور کار 
شهردارى باغبادران
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به 

صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شــماره  12428 1395603020260   مورخ  1395/07/27  آقاي علی حســین حیدري سورشجانی به 
شناسنامه شماره 96 کدملی 4621999451 صادره شهرکرد  فرزند حســین در  ششدانگ  یکباب  ساختمان   به 
مساحت 253  مترمربع پالك شماره  309  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آمنه هوشنگى فر و میترا موالدوست
2-  راى شماره  139560302026020841   مورخ  1395/11/26 خانم شهربانو پیرعلى زفره  به شناسنامه شماره 
46  کدملی 4911385677 صادره شــهریار رباط کریم  فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
65,29  مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 15141 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
3- راى شماره  139660302026001506   مورخ  1396/01/31    اقاى اسداله عصارزادگان به شناسنامه شماره 
1647  کدملی 1287807501  صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارواش 
به مساحت 233,70  مترمربع از پالك شماره 45 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى احمدعصارزادگان
4- راى شماره  139660302026001507   مورخ   1396/01/31   خانم فاطمه عصارزادگان به شناسنامه شماره 
1227  کدملی 1286398398  صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب 
کارواش به مساحت 233,70  مترمربع از پالك شماره 45 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى احمدعصارزادگان
5- راى شماره  139660302026001508   مورخ  1396/01/31  خانم فرزانه عصارزادگان به شناسنامه شماره 197  
کدملی 1283972786  صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب کارواش به 
مساحت 233,70  مترمربع از پالك شماره 45 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى احمدعصارزادگان
6- راى شماره  139560302026020865   مورخ  26 /1395/11  اقاى رحمن نورى موحد  به شناسنامه شماره 
16155  کدملی 0381300021  صادره قم  فرزند محمد  نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 132,63  مترمربع از پالك شماره 59و60 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
7- راى شماره  139560302026020866 مورخ 26 /1395/11   خانم فرشته محجوب عشرت آبادى  به شناسنامه 
شماره 46902  کدملی 1282392281  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 132,63  مترمربع از پالك شماره 59و60 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
8- راى شــماره   139560302026022683مورخ   1395/12/21 خانم طیبه مسجدى  به شناسنامه شماره 28  
کدملی 1291296980  صادره اصفهان  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 115,35  مترمربع 
از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى حسین زارعى شمس ابادى
9- راى شماره  00435 1396603020260   مورخ   1396/01/19   اقاى محمد حاجیان حسین آبادى  به شناسنامه 
شــماره 91197  کدملی 1281908207  صادره اصفهان  فرزند على اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
تجارى به مساحت 73,50  مترمربع از پالك شماره 587 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
10- راى شماره  139660302026001283   مورخ   1396/01/28    آقاي سیدحسن اناري به شناسنامه شماره 
49000 کدملی 1280915587 صادره اصفهان فرزند سیداکبر نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 406,97 
مترمربع پالك شماره 761 فرعی از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى خانم عذرا روحانى اصفهانى
11- راي شــماره   139660302026001108   مورخ   1396/01/27  آقاي  محمد رضا جمشیدي به شناسنامه 
شماره 1243 کدملی 1283383993 صادره  اصفهان فرزند رحیم بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
242,15 مترمربع از پالك شماره93/1 فرعی از14457 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین شکرانى
12- راى شماره    139560302026022256   مورخ   1395/12/14    خانم مریم نصر ازادانى  به شناسنامه شماره 
129  کدملی 1290677190  صادره خمینى شهر  فرزند مهدى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132,50  
مترمربع از پالك شماره 34 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى على امین الرعایائى
13- راى شــماره  139660302026001156   مورخ   1396/01/27   خانم زهره رحیمى   به شناسنامه شماره 
1565  کدملی 1286544130  صادره اصفهان فرزند حسن  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 211,50  مترمربع از پالك شماره 432 فرعى از 14874  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
14- راى شماره    139660302026001157   مورخ   1396/01/27    اقاى محمد قهرمانى تبریزى  به شناسنامه 
شماره 717  کدملی 1818700727  صادره آبادان فرزند رحمت اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 211,50  مترمربع از پالك شماره 432 فرعى از 14874  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
15- راى شماره    139560302026022270   مورخ   12/14/ 1395  اقاى على حق شناس  به شناسنامه شماره 
70291  کدملی 1281803952  صادره اصفهان  فرزند امراله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 187,37  
مترمربع از پالك شماره 17 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى داورى دولت ابادى
 16- راى شــماره    139560302026022252   مورخ  12/14/ 1395   خانم اشرف السادات حسینى انارکى  به 
شناسنامه شماره 123  کدملی 1249446368  صادره نائین  فرزند سیدداود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 131,75  مترمربع از پالك شماره 356 فرعى از 14874  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد دهاتى خوابجانى
17- راى شــماره    139560302026022253   مورخ  12/14/ 1395  خانم مطهره السادات حسینى انارکى  به 
شناسنامه شماره 1874  کدملی 3091431304  صادره زرند  فرزند سیدداود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 131,75  مترمربع از پالك شماره 356 فرعى از 14874  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد دهاتى خوابجانى
18- راى شماره  13960302026000439   مورخ  01/19/ 1396    اقاى امیرحمزه حسن پور ائیالقى  به شناسنامه 
شماره 3246  کدملی 1970427957  صادره مسجدسلیمان  فرزند نادرقلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
331  مترمربع از پالك شماره 13934 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى فضل اله یعقوبى
19- راى شماره    20515 1395603020260   مورخ   11/20/ 1395   آقاي مهدي قاسمی به شناسنامه شماره 
2110541210 کدملی 2110541210 صادره گرگان فرزند غالمحســن در ششــدانگ  یک باب ساختمان به 
مساحت  250,65  مترمربع پالك شماره  45 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
20- راى شــماره 00468 1396603020260   مورخ   01/19/ 1396   اقاى مهدى فقیهى  به شناسنامه شماره 
597  کدملی 1287088481  صادره اصفهان  فرزند محمدحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت 32,56  مترمربع از پالك شماره 152 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
21- راى شــماره 00469 1396603020260   مورخ   01/19/ 1396   خانم منیره سادات سجادى مولنجانى  به 
شناسنامه شماره 4691  کدملی 1293269565  صادره اصفهان  فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 32,56  مترمربع از پالك شماره 152 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
22- راى شــماره 00917 1396603020260   مورخ   01/24/ 1396    خانم زهره والیتى دوست به شناسنامه 
شماره 75 کدملی 1287047051 صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 68 
مترمربع از پالك شماره 27 فرعی از15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى رضا امیدان
23- راى شماره 01406 1396603020260   مورخ   01/30/ 1396    آقاي مجتبی قربانی به شناسنامه شماره 5105 
کدملی 1287164870 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 11,30 مترمربع 
پالك شماره67 فرعی از 15177اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى سیدمرتضى امامى دوست
24- راى شماره 19703 1395603020260 مورخ   11/13/ 1395  آقاي ابوالفضل افسرده ورتونی به شناسنامه 
شماره 236 کدملی 1287119409صادره اصفهان فرزند ولی اله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
210,90 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خودمتقاضى مالک رسمى مى باشد     
25- راى شــماره 01468 1396603020260   مورخ   01/31/ 1396  خانم نرگس بیگى خاروانى  به شناسنامه 
شماره 2  کدملی 1249772869  صادره اردستان  فرزند قنبرعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
160,43  مترمربع از پالك شماره 68 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
26- راى شــماره 01381 1396603020260   مورخ   01/30/ 1396    خانم پروین دخت ناظمی به شناسنامه 
شماره 355 کدملی 1285310721 صادره اصفهان فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
173,65 مترمربع پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
27- راى شماره 00376 1396603020260   مورخ   01/16/ 1396   آقاي  منصور برکت خوراسگانی به شناسنامه 
شماره 488 کدملی 1291614508صادره اصفهان فرزند محمدعلی در ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت  32,20  
مترمربع پالك شماره  455 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
28- راى شماره  00887 1396603020260   مورخ  1396/01/23   آقاي محمد سعید رستم شیرازي به شناسنامه 
شــماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,27 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان و راى شماره 139660302026000888 مورخ 1396/01/23  آقاي  منصور صادقی ورنوسفادرانی به 
شناسنامه شماره 67 کدملی 1140958585 صادره خمینى شهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ 
مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,27 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان و راى شــماره 139660302026000889 مورخ 1396/01/23 آقاي  مهران رستم شیرازي به 
شناسنامه شماره 48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ 
مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,27 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان وراى شماره 139660302026000890 مورخ 96/01/23 آقاي علی حسن آجیلی به شناسنامه 
شــماره 391 کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,27 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان که همگى به موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به 
نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ 
مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 –1386/04/02 شعبه اول حصروراثت 
اصفهان احمد فوت کرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى 
و یک همسر به نام سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 72/08/28  شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان 
محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر 
به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شعبه 
20 دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على 
و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 77/11/08 
دفتر 77 اصفهان از طرف نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى 
و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم 
گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید 
شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به 
راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک مورد درخواست در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث 
محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 
وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم 
شیرازى سهم خود را به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى 
واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم  دانگ(1,5 دانگ) مشاع از مغازه 

مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها در دفترخانه 159 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
29- راي شماره 22892 1395603020260   مورخ  1395/12/24خانم میترا خیرخواه به شناسنامه شماره 1335 
کدملی 1286056063 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 80,50   مترمربع پالك 

شماره  - فرعی از13953  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
30- راى شماره  22361 1395603020260   مورخ  1395/12/15 اقاى سید حسین امیر شاه کرمى به شناسنامه 
شماره 8 کدملی 1129763481 صادره فریدونشهر فرزند سید صدرا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
185,40 مترمربع از پالك شماره 478 فرعى از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
31- راى شــماره  22883 1395603020260   مورخ  1395/12/24 خانم اشــرف مومنى  به شناسنامه شماره 
18406  کدملی 1140183605  صادره خمینى شهر  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکباب انبارسنگ  به مساحت 
263,70  مترمربع از پالك شــماره 1220 فرعى از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
32- راى شماره  22888 1395603020260  مورخ   1395/12/24   اقاى عبدالرحیم کبیریان  به شناسنامه شماره 
16456  کدملی 1140163401  صادره خمینى شهر  فرزند رجبعلى  نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 263  مترمربع از پالك شماره 1220 فرعى از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
33- راى شــماره  22889 1395603020260   مورخ   12/24/ 1395   اقاى على کریمى حدادى  به شناسنامه 
شماره 17008  کدملی 1140169149  صادره خمینى شهر  فرزند محمدتقى  نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 263  مترمربع از پالك شماره 1220 فر ى از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
34- راى شماره 22890 1395603020260  مورخ  12/24/ 1395 اقاى عباسعلى کریمى حدادى  به شناسنامه 
شماره 809  کدملی 1141076691  صادره خمینى شهر  فرزند محمدتقى  نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 263  مترمربع از پالك شماره 1220 فرعى از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
35- راى شماره  22891 1395603020260  مورخ 1395/12/24    اقاى مجتبى دائى حسینى خوزانى  به شناسنامه 
شماره 249  کدملی 1141058472  صادره خمینى شهر  فرزند رجبعلى  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 263  مترمربع از پالك شماره 1220 فرعى از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
36- راى شماره  00891 1396603020260   مورخ  1396/01/23   آقاي محمد سعید رستم شیرازي به شناسنامه 
شــماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,51 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان و راى شماره 139660302026000892 مورخ 1396/01/23  آقاي  منصور صادقی ورنوسفادرانی به 
شناسنامه شماره 67 کدملی 1140958585 صادره خمینى شهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ 
مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,51 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان و راى شــماره 139660302026000893 مورخ 1396/01/23 آقاي  مهران رستم شیرازي به 
شناسنامه شماره 48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ 
مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,51 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان وراى شماره 139660302026000894 مورخ 96/01/23 آقاي علی حسن آجیلی به شناسنامه 
شــماره 391 کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,51 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان که همگى به موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به 
نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ 
مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 –1386/04/02 شعبه اول حصروراثت 
اصفهان احمد فوت کرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى 
و یک همسر به نام سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 72/08/28  شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان 
محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر 
به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شعبه 
20 دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على 
و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 77/11/08 
دفتر 77 اصفهان از طرف نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى 
و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم 
گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید 
شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به 
راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک مورد درخواست در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث 
محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 
وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم 
شیرازى سهم خود را به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى 
واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم  دانگ(1,5 دانگ) مشاع از مغازه 

مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها در دفترخانه 159 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
37- راى شماره 22886 1395603020260   مورخ   1395/12/24   اقاى مجتبى دائى حسینى خوزانى  به شناسنامه 
شماره 249  کدملی 1141058472 صادره خمینى شهر  فرزند رجبعلى  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
انبارى به مساحت 237,60 مترمربع از پالك شماره 1220 فرعى از 412 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد       
38- راى شماره  22885 1395603020260   مورخ  1395/12/24   اقاى اکبر مهران خواه  به شناسنامه شماره 49  
کدملی 1141043955  صادره خمینى شهر  فرزند على جان  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب انبارى 
به مساحت 237,60  مترمربع از پالك شماره 1220 فرعى از 412 اصلی واقع در  بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
39- راى شماره  22884 1395603020260   مورخ   1395/12/24  اقاى علیرضا على ترکان ورنوسفادرانى  به 
شناسنامه شماره 2991  کدملی 1141300648  صادره خمینى شهر  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
تجارى  به مساحت 129,19  مترمربع از پالك شماره 1220 فرعى از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
40- راى شماره 17660 1395603020260   مورخ   10/12/ 1396   آقاي محمد بهرامیان به شناسنامه شماره 
70 کدملی 1199789984 صادره شهرضا فرزند بهرام در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
94  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13992 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا خدادادى
41- راى شماره 17659 1395603020260   مورخ   10/12/ 1395   خانم لیلی اسکندرزاده به شناسنامه شماره 926 
کدملی 1199202916 صادره شهرضا فرزند رحمت اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
94  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13992 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا خدادادى
42- راى شماره 22194 1395603020260 مورخ   12/14/ 1395 خانم کفایت اصفهانى االصل  به شناسنامه 
شماره 407  کدملی 1755664011 صادره اهواز  فرزند باقر  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 173,50  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد        
43- راى شماره  22196 1395603020260   مورخ   12/14/ 1395  اقاى محمد موسى حسنى اصل  به شناسنامه 
شماره 9860  کدملی 1987548086  صادره خوزستان  فرزند عبدالمحمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 173,50  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد        
44- راى شــماره  10354 1395603020260   مورخ  06/07/ 1395  خانم لیال عطافر به شناسنامه شماره 246 
کدملی 1189346877 صادره اردستان فرزند جعفردر ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  23,56  مترمربع پالك 
شماره  111  فرعی از  14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى سید محمد طباطبائى
45- راى شماره  18952 1395603020260   مورخ  10/27/ 1395   آقاي محمد فاتحی به شناسنامه شماره 4 
کدملی 5649619581 صادره جرقویه فرزند ابراهیم در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  74,07  مترمربع پالك 
شماره  - فرعی از 14503-14504 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى عبدالعلى زارعى احد از ورثه مرحوم رضازارعى
46- راى شماره  22880 1395603020260   مورخ   12/23/ 1395   آقاي جالل فرزانه دوست به شناسنامه شماره 
833 کدملی 1290428190 صادره اصفهان فرزند ناصر بصورت ششدانگ  یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 
121,30مترمربع پالك شماره 24 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ارشاد و سعید و سهراب شیرانى بید ابادى
47- راى شــماره 19572 1395603020260   مورخ  12 /1395/11   آقاي سید محمد حسن خاتون آبادي به 
شناسنامه شــماره 1031 کدملی 1287715109 صادره اصفهان فرزند مرتضی در  ششدانگ  یک باب مغازه  به 
مساحت  43,10  مترمربع پالك شماره  335 فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد      
48- راى شماره 21091 1395603020260   مورخ   28 /1395/11  اقاى عبدالرضا بهاءلو هوره  به شناسنامه شماره 
52  کدملی 4623027538  صادره شهرکرد  فرزند حبیب اله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 105,15  
مترمربع از پالك شماره 478 فرعى از 99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدحسن سفید دشتى 
49- راى شماره  22221 1395603020260   مورخ   14 /1395/12   آقاي نوروز علی مظاهري بودانی به شناسنامه 
شــماره 316 کدملی 5499175160 صادره تیران فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
482,10 مترمربع پالك شماره 356فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى تقى صدیقى مورنانى
50- راى شماره 22274 1395603020260   مورخ   14 /1395/12  اقاى حسن آتشى دلیگانى  به شناسنامه شماره 
44  کدملی 5110358214  صادره برخوار  فرزند کریم  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 344,15  مترمربع 

از پالك شماره 15 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
51- راى شماره   20845 1395603020260   مورخ   1395/11/26  اقاى عباس قرهى قهى  به شناسنامه شماره 
41131  کدملی 1280836873 صادره اصفهان  فرزند حســن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه وانبارمتصله  به 
مساحت 259,60  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى پروین نقشینه
52-  راى شماره  00935 1396603020260   مورخ  1396/01/24   آقاي محمد سعید رستم شیرازي به شناسنامه 
شــماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 32,50 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان و راى شماره 139660302026000937 مورخ 1396/01/24  آقاي  منصور صادقی ورنوسفادرانی به 
شناسنامه شماره 67 کدملی 1140958585 صادره خمینى شهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ 
مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 32,50 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان و راى شــماره 139660302026000938 مورخ 1396/01/24 آقاي  مهران رستم شیرازي به 
شناسنامه شماره 48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ 
مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 32,50 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان وراى شماره 139660302026000939 مورخ 96/01/24 آقاي علی حسن آجیلی به شناسنامه 
شــماره 391 کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 32,50 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان که همگى به موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به 
نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ 
مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 –1386/04/02 شعبه اول حصروراثت 
اصفهان احمد فوت کرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى 
و یک همسر به نام سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 72/08/28  شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان 
محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر 
به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شعبه 
20 دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على 
و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 77/11/08 
دفتر 77 اصفهان از طرف نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى 
و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم 
گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید 
شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به 
راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک مورد درخواست در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث 
محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 

وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم 
شیرازى سهم خود را به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى 
واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم  دانگ(1,5 دانگ) مشاع از مغازه 

مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها در دفترخانه 159 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
53- راى شماره  22438 1395603020260   مورخ   1395/12/16   آقاي شهریار صادقی قهفرخی به شناسنامه 
شماره 1400 کدملی 1285480627 صادره اصفهان فرزند اله یار در  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 122,24 
مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى و علیرضا صادقى
54- راى شماره 05507 1395603020260   مورخ   1395/03/13 آقاي حسن کریمی به شناسنامه شماره 44423 
کدملی 1280869828 صادره اصفهان فرزند صفرعلی درششدانگ یکبابخانه به مساحت 97,22 مترمربع پالك 
شماره 994 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى ورثه محمد کشاورز خوابجانى
55- راى شــماره  22243 1395603020260   مورخ   1395/12/14 اقاى محمد گرگابى  به شناسنامه شماره 
98  کدملی 1284368408  صادره اصفهان  فرزند ابراهیم  نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33,72  
مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى محمدطیورپرواز 
56- راى شماره  21006 1395603020260  مورخ   1395/11/27 آقاي سید مهدي اصالنی به شناسنامه شماره 
267 کدملی 1199343803 صادره شهرضا فرزند سید علی نسبت به 62 سهم مشاع از 184 سهم  ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  184  مترمربع پالك شماره  - فرعی از309  اصلی واقع در بخش ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 
نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهوش نادرى سامانى که به بموجب سند 99985 مورخ 1382/03/01  دفتر 
9 اصفهان بوده که بموجب وکالتنامه 29054 مورخ 1386/08/08 دفتر 114 اصفهان به محمود سیف الهى مورنانى 
و وکالت 29199 مورخ 1386/08/19 دفتر 114 اصفهان به محمود کریمى و وکالت 29419 مورخ 1386/09/03 
دفتر 114 اصفهان به فرزاد حاجى على زاده و وکالت 44452 مــورخ 1387/05/10 دفتر 97 به اصغر حاجى على 
زاده و وکالت 35129 مورخ 1388/05/12 دفتر 114 اصفهان به متقاضیان واگذار شــده و تعدادى از شهود آن را 

تایید نموده اند
57- راى شماره  21014 1395603020260   مورخ   1395/11/27  آقاي  سید مسعود اصالنی به شناسنامه شماره 
1996 کدملی 1199854913 صادره قمشه فرزند سید مهدي  نسبت به 61 سهم مشاع از 184 سهم  ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  184  مترمربع پالك شماره  - فرعی از309  اصلی واقع دربخش ثبت اصفهان خریدارى 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهوش نادرى سامانى که به بموجب سند 99985 مورخ 1382/03/01  
دفتر 9 اصفهان بوده که بموجب وکالتنامه 29054 مورخ 1386/08/08 دفتر 114 اصفهان به محمود سیف الهى 
مورنانى و وکالت 29199 مــورخ 1386/08/19 دفتر 114 اصفهان به محمود کریمــى و وکالت 29419 مورخ 
1386/09/03 دفتر 114 اصفهان به فرزاد حاجى على زاده و وکالت 44452 مورخ 1387/05/10 دفتر 97 به اصغر 
حاجى على زاده و وکالت 35129 مورخ 1388/05/12 دفتر 114 اصفهان به متقاضیان واگذار شــده و تعدادى از 

شهود آن را تایید نموده اند
58– راى شماره  21016 1395603020260   مورخ   1395/11/27 خانم صدیقه احمدیان به شناسنامه شماره 139 
کدملی 1199037877 صادره شهرضا فرزند رضا نسبت به 61 سهم مشاع از 184 سهم  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  184  مترمربع پالك شماره  - فرعی از309  اصلی واقع دربخش ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه از مالک رسمى مهوش نادرى سامانى که به بموجب سند 99985 مورخ 1382/03/01  دفتر 9 اصفهان 
بوده که بموجب وکالتنامه 29054 مورخ 1386/08/08 دفتر 114 اصفهان به محمود سیف الهى مورنانى و وکالت 
29199 مورخ 1386/08/19 دفتر 114 اصفهان به محمود کریمى و وکالت 29419 مورخ 1386/09/03 دفتر 114 
اصفهان به فرزاد حاجى على زاده و وکالت 44452 مورخ 1387/05/10 دفتر 97 به اصغر حاجى على زاده و وکالت 

35129 مورخ 1388/05/12 دفتر 114 اصفهان به متقاضیان واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
59- راى شماره  01496 1396603020260   مورخ   1396/01/31   اقاى رحیم ورپائى  به شناسنامه شماره 134  
کدملی 1249361923 صادره نائین  فرزند کاظم  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
89,02  مترمربع از پالك شماره 70 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد      
60- راى شماره  01497 1396603020260   مورخ   1396/01/31  خانم فاطمه داودى مزرعه شاه  به شناسنامه 
شماره 31  کدملی 1249929555  صادره نائین  فرزند کرمعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 89,02  مترمربع از پالك شماره 70 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد      
61- راى شــماره 01159 1396603020260   مورخ   1396/01/27  خانم شهناز پهلوانى تیران آهنگرانى   به 
شناسنامه شماره 1251  کدملی 1283964961  صادره اصفهان فرزند یداله  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 121,55  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى یداله پهلوانى تیران اهنگرانى
62- راى شــماره  01161 1396603020260   مورخ   1396/01/27 خانم مهرى پهلوانى تیران آهنگرانى   به 
شناسنامه شماره 1249  کدملی 1283964988  صادره اصفهان فرزند یداله  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 121,55  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى یداله پهلوانى تیران اهنگرانى
63- راى شماره  01162 1396603020260   مورخ  1396/01/27 خانم زهره پهلوانى به شناسنامه شماره 1250  
کدملی 1283964971  صادره اصفهان فرزند یداله  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
121,55  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى یداله پهلوانى تیران اهنگرانى
64- راى شــماره   22790 1395603020260  مورخ 1395/12/22 آقاي  حســین نادري به شناسنامه شماره 
23 کدملی 1249916720 صادره نائین فرزند محمد آقاي در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
131,65  مترمربع پالك شماره 56  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد      
65- راى شــماره  22789 1395603020260   مورخ  1395/12/22 آقاي عباسعلی غالمرضائی به شناسنامه 
شماره 9 کدملی 1249871700 صادره نائین فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
131,65  مترمربع پالك شماره 56  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد      
66- راى شــماره  00377 1396603020260   مورخ  1396/01/16  آقاي محمدحســین معینی به شناسنامه 
شــماره 6 کدملی 6609546266 صادره برخوار دولت آباد فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
80,05  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13702 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد      
67- راى شماره  00410 1396603020260   مورخ  1396/01/17  آقاي حسن زمانی به شناسنامه شماره 1035 
کدملی 1285041658 صادره اصفهان فرزند عبدالغفار در  ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت  197,98  مترمربع 

پالك شماره 781  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
68- راى شماره  22767 1395603020260   مورخ  1395/12/21    آقاي  فتح اله خانیان به شناسنامه شماره 25 
کدملی 1290095167 صادره اصفهان فرزند کریم بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه 
تمام به مساحت 227,40 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد      
69-  راى شماره  22766 1395603020260   مورخ  1395/12/21    آقاي محمد میرزائی به شناسنامه شماره 493 
کدملی 4171697719 صادره الیگودرز فرزند علی اصغر بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه 
تمام به مساحت 227,40 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد      
70- راى شماره  22429 1395603020260   مورخ  1395/12/16   آقاي مجید ریاضیات به شناسنامه شماره 9911 
کدملی 1292027169 صادره اصفهان فرزند علیرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
69,40  مترمربع پالك شماره 64  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى تیمور ذوالفقارى
71- راى شماره  22428 1395603020260   مورخ  1395/12/16   خانم مریم السادات رضوي به شناسنامه شماره 
17616 کدملی 1292704381 صادره اصفهان فرزند سید حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  69,40  مترمربع پالك شماره 64  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى تیمور ذوالفقارى
72- راى شــماره  00452 13965603020260   مورخ  1396/01/19  اقاى عباس زمانى  به شناسنامه شماره 
507  کدملی 6219607287  صادره فریدن  فرزند مصطفى نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
183,05  مترمربع از پالك شــماره 394 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد      
73- راى شماره  22618 1395603020260   مورخ  1395/12/18  آقاي مرتضی عدالت پور به شناسنامه شماره 7 
کدملی 1290751404 صادره خمینى شهر فرزند رسول نسبت به چهل و دو سهم و دو-سوم سهم مشاع از 167,57 
سهم ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  166,60  مترمربع پالك شماره -  فرعی از  15182 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
74- راى شماره  22617 1395603020260   مورخ  1395/12/18  آقاي حسین رحیم پور به شناسنامه شماره 137 
کدملی 5129576561 صادره سمیرم سفلى  فرزند محمدعلی نسبت به چهل و دو سهم و دو-سوم سهم مشاع از 
167,57 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  166,60  مترمربع پالك شماره -  فرعی از  15182 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
75- راى شماره  22613 1395603020260   مورخ  1395/12/18   آقاي مسعود رحیم پور به شناسنامه شماره 25 
کدملی 1288982984 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به چهل و دو سهم و دو-سوم سهم مشاع از 167,57 
سهم ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  166,60  مترمربع پالك شماره -  فرعی از  15182 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
76- راى شماره  22611 1395603020260   مورخ  1395/12/18  آقاي محمد حق شناس به شناسنامه شماره 
2359 کدملی 1818555700 صادره آبادان فرزند حیدر نسبت به 39,57 سهم (سى و نه سهم و پنجاه و هفت صدم 
سهم ) مشاع از 167,57 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  166,60  مترمربع پالك شماره -  فرعی از  

15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
77- راى شــماره  22776 1395603020260   مورخ  1395/12/22  آقاي  مجید کریمی جونى به شناســنامه 
شماره 1474 کدملی 1283039028 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  221,70  
مترمربع پالك شــماره  41 فرعی از14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر زارعى
78 - راى شماره  22556 1395603020260   مورخ  1395/12/17  آقاي منصور ترابیان اصفهانی به شناسنامه 
شماره 1195 کدملی 1285737563 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به 133 سهم مشاع از 200 سهم  ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت 201 مترمربع پالك شماره 4  فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
79 - راى شماره  22554 1395603020260   مورخ  1395/12/17  خانم لیال تاجی به شناسنامه شماره 1274 
کدملی 1285840046 صادره اصفهان  فرزند مرتضی نسبت به 67 سهم مشاع از 200 سهم  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 201 مترمربع پالك شماره 4  فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد      
80 - راى شماره  21226 1395603020260 مورخ 1395/11/30 خانم بهجت مومنی حبیب آبادي به شناسنامه 
شماره 1519 کدملی 1288154305 صادره اصفهان فرزند سید رضا در ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 99,40   
مترمربع پالك شماره - فرعی از 14985 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
81- راى شــماره  22476 1395603020260   مورخ  1395/12/17 آقاي محسن زهري به شناسنامه شماره 
45389 کدملی 1280879475 صادره اصفهان فرزند مهدي در  ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 15  مترمربع 
پالك شماره 551  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى على صمیمى
82- راى شماره  22913 1395603020260   مورخ  1395/12/16  آقاي علی اکبر اسالمیان به شناسنامه شماره 
18 کدملی 4623004449 صادره شهر کرد فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169,30 مترمربع 
از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى حسین صرامى
83- راى شماره  22244 1395603020260   مورخ  1395/02/14   خانم فرشته صادقیان فرد  به شناسنامه شماره 
42867  کدملی 1815328487  صادره آبادان  فرزند ابراهیم  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100,56  
مترمربع از پالك شماره 13962  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى فخرالسادات موسوى مورنانى 
84- راى شماره  001168 1396603020260   مورخ  1396/01/27  اقاى بهرام رحمانى خواه به شناسنامه شماره 
309  کدملی 1293119482  صادره اصفهان فرزند محمد  نســبت به ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 157,75  
مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى رمضان قاسمى دهنوى
85- راى شماره  01481 1396603020260   مورخ  1396/01/31   اقاى محمود ذکاوتمند  به شناسنامه شماره 697  
کدملی 1285710738  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 99,03  مترمربع از 

پالك شماره 13889 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
86- راى شماره  19405 1395603020260   مورخ  1395/11/07    آقاي ابوالقاسم ارزانی به شناسنامه شماره 
429 کدملی 1753981239 صادره اهواز فرزند عبدالعباس بصورت سه دانگ مشاع  از/ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 329,71 مترمربع از پالك شماره 14018 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
87- راى شماره  19406 1395603020260   مورخ  1395/11/07    خانم بتول ارزانی به شناسنامه شماره 3847 
کدملی 0055059481 صادره تهران فرزند علی اکبر  بصورت سه دانگ مشاع  از/ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 329,71 مترمربع از پالك شماره 14018 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
88- راى شــماره  01163 1396603020260   مورخ  1396/01/27   اقاى مجید معینى   به شناســنامه شماره 
92494  کدملی 1281921696  صادره اصفهان فرزند اکبر  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 163  مترمربع از پالك شماره 44و331 الى 333 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
89- راى شــماره  01164 1396603020260   مورخ  1396/01/27    اقاى حامد معینى  به شناســنامه شماره 
10892  کدملی 1292501286  صادره اصفهان فرزند اکبر  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 163  مترمربع از پالك شماره 44و331 الى 333 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
90- راى شماره  01165 1396603020260   مورخ  1396/01/27  اقاى على معینى   به شناسنامه شماره 24142  
کدملی 1280239646  صادره اصفهان فرزند رمضان  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 163  مترمربع از پالك شماره 44و331 الى 333 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
91- راى شــماره  01487 1396603020260 مورخ  1396/01/31 اقاى محمدجواد مهورى حبیب ابادى  به 
شناسنامه شــماره 39  کدملی 6609787034  صادره اصفهان فرزند مصطفى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 120,80  مترمربع از پالك شماره 394 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدکشاورزخوابجانى
92- راى شماره  00911 1396603020260   مورخ  1396/01/24   آقاي محمد سعید رستم شیرازي به شناسنامه 
شــماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 34,67 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان و راى شماره 139660302026000915 مورخ 1396/01/24  آقاي  منصور صادقی ورنوسفادرانی به 
شناسنامه شماره 67 کدملی 1140958585 صادره خمینى شهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ 
مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 34,67 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان و راى شــماره 139660302026000916 مورخ 1396/01/24 آقاي  مهران رستم شیرازي به 
شناسنامه شماره 48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ 
مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 34,67 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان وراى شماره 139660302026000918 مورخ 96/01/24 آقاي علی حسن آجیلی به شناسنامه 
شــماره 391 کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 34,67 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان که همگى به موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به 
نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ 
مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره 1430 –1386/04/02 شعبه اول حصروراثت 
اصفهان احمد فوت کرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى 
و یک همسر به نام سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 72/08/28  شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان 
محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر 
به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شعبه 
20 دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على 
و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 77/11/08 
دفتر 77 اصفهان از طرف نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى 
و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین تقسیم 
گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید 
شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به 
راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک مورد درخواست در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث 
محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 
وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم 
شیرازى سهم خود را به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم شیرازى 
واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم  دانگ(1,5 دانگ) مشاع از مغازه 

مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها در دفترخانه 159 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
93- راى شماره  22701 1395603020260   مورخ  1395/12/21   خانم اشرف ترك مورنانى  به شناسنامه شماره 
11  کدملی 1291284141  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز  به مساحت 
188  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى محمدصدرى ومرتضى صدرى
94- راى شماره  01516 1396603020260   مورخ  1396/01/31 آقاي اکبر پهلوانی نژادخوابجانی به شناسنامه 
شــماره 66650 کدملی 1281764116 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
169,50 مترمربع پالك شماره 13741 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى سیدمحمودزارعى
95- راى شماره  01482 1396603020260   مورخ  1395/01/31 خانم ایران کرمى  به شناسنامه شماره 1013  
کدملی 1291057978  صادره اصفهان  فرزند صفرعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104,05  مترمربع 
از پالك شماره 15189 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى حسن صدرى نیا
96- راى شماره  16572 1395603020260   مورخ  1395/09/29  اقاى احمد پهلوانى خوابجانى  به شناسنامه 
شماره 56  کدملی 1291251502  صادره اصفهان فرزند على  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
201,95 مترمربع از پالك شماره 3 فرعى از 14982 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على پهلوانى خوابجانى
97 -راى شماره  00050 1396603020260   مورخ  1396/01/09  آقاي لطفعلی عباسی به شناسنامه شماره 80 
کدملی 1159783251 صادره فریدن فرزند محمدعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 178,59 مترمربع 
از پالك شماره 41 فرعی از15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى عباس تبعه امامى
98- راى شماره  22081 1395603020260   مورخ  1395/12/11 اقاى محسن نیکبخت  به شناسنامه شماره 
2333 کدملی 5649520992 صادره اصفهان فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158 
مترمربع از پالك شماره 121 فرعى از14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقایان على/عباس/ زهرا/ اقدس/ فاطمه شهرت همگى زارع سودانى
99- راى شماره  22667 1395603020260 مورخ  1395/12/19  شهرداري اصفهان به شناسنامه شماره کدملی 
14000277232 صادره- فرزند-بصورت ششدانگ یکباب ساختمان نیمه کاره به مساحت 3629,90 مترمربع از 

پالك شماره 309  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
100- راى شماره  22691 1395603020260   مورخ  1395/12/21 اقاى سعید زارعان  به شناسنامه شماره 31467  
کدملی 1530312371  صادره میانه  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 164,65  مترمربع از 
پالك شماره 55 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى مسعوداحمدى
101- راى شماره  21723 1395603020260   مورخ  1396/12/05 خانم شهین دخت حسامی زاده به شناسنامه 
شماره 143 کدملی 1284457648 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 65 سهم مشاع از 115 سهم ششدانگ 
یک باب ساختمان ( تجارى ، مسکونى ) به مساحت 146,58مترمربع پالك شماره  - فرعی از  15182 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان وراى شماره 1395603020260021723 مورخ 1395/12/05 آقاي  بابک مدرسی به 
شناسنامه شماره 96 کدملی 1287906206 صادره اصفهان فرزند مسیح نسبت به 17 سهم مشاع از 115 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان ( تجارى ، مسکونى ) به مساحت 146,58مترمربع پالك شماره  - فرعی از  15182 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان وراى شماره 1395603020260021765 مورخ 1395/12/05 آقاي سعید 
فاضل به شناسنامه شماره 2014 کدملی 1284780953 صادره اصفهان فرزند نصراله نسبت به 9,5 سهم مشاع از 
115 سهم ششدانگ یک باب ساختمان ( تجارى ، مسکونى ) به مساحت 146,58مترمربع پالك شماره  - فرعی 
از  15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان وراى شماره 1395603020260021764 مورخ 1395/12/05 
خانم زهرا موهبت به شناسنامه شماره 2350 کدملی 1283530538 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به 9,5 
سهم مشاع از 115 سهم ششدانگ یک باب  ساختمان ( تجارى ، مسکونى ) به مساحت 146,58مترمربع پالك 
شماره  - فرعی از  15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان وراى شماره 1395603020260021767 مورخ 
1395/12/05 آقاي مجید ستایش منش به شناسنامه شماره 2759 کدملی 1286646901 صادره اصفهان فرزند 
محمدتقی نسبت به 14 سهم مشاع از 115 سهم ششدانگ یک باب ساختمان ( تجارى ، مسکونى ) به مساحت 
146,58مترمربع پالك شماره  - فرعی از  15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که همگى به موجب سند 
36928 – 1385/04/26 دفتر 89 اصفهان مقدار دویست و بیست و پنج – یازده هزار و نهصدم سهم مشاع از از 8,5 
سهم مشاع از 42 سهم ششدانگ پالك 15182 به خانم شهین دخت حسامى زاده  انتقال قطعى شده که نامبرده 
به موجب سند 32404 – 1381/06/26 دفتر 89 اصفهان مقدار 110 سهم مشاع از مالکیت خود را جهت تعریض 
گذر به شهردارى انتقال قطعى داده سپس به موجب سند 41147 – 1383/12/22 دفتر 89 اصفهان مقدار 50 سهم 
مشاع از مالکیت خود را به آقاى رضا زارعى و اکبر فلفلیان بالسویه انتقال قطعى داده که رضا و اکبر به موجب وکالتنامه  
33254 – 1385/08/09دفتر 108 اصفهان مالکیت خود را به آقاى مجید ستایش نسبت به 14 سهم مشاع ، احمد 
ستایش نسبت به 17 سهم مشاع ، مسعود خسروى و جلیل واثقى نسبت به 19 سهم مشاع بالسویه واگذار نموده که 
احمد تمامى مالکیت خود را به موجب وکالتنامه 5930 –1390/09/1دفتر 108 به بابک مدرسى واگذار کرده و مسعود 
و جلیل به موجب وکالتنامه 35361 – 1385/12/20 دفتر 108 تمامى مالکیت خود را به ابراهیم کاظمى اسفه و 
ایشان به موجب وکالتنامه 45729 – 1387/9/24 دفتر 108 به محمد قائدامینى هارونى واگذار نموده که محمد به 
موجب وکالتنامه 1255 – 1388/9/22 دفتر 235 اصفهان  مقدار 9,5 سهم مشاع از مالکیت خود را به آقاى فیروز 
اندیده واگذار کرده که فیروز به موجب وکالتنامه 4122 – 1390/07/17دفتر 235 مالکیت خود را به زهرا موهبت 
واگذار  کرده است همچنین محمد قائدامینى 9,5 سهم مشاع باقیمانده مالکیت خود را به موجب وکالتنامه 3225 – 
1389/12/15 دفتر 108 به فرانک فتاحى وانانى واگذار کرده  و فرانک نیز به موجب وکالتنامه 4127 – 1390/7/18 
دفتر 235 اصفهان مالکیت خود را به سعید فاضل واگذار نموده است و در اجراى قانون تعیین تکلیف خانم شهین 
دخت حسامى زاده مالک 65 سهم مشاع و آقاى بابک مدرسى مالک 17 سهم مشاع و خانم  زهرا موهبت و سعید 
فاضل هر کدام 9,5 سهم مشاع و مجید ستایش منش مالک 14 سهم مشاع جمعاً 115 سهم ششدانگ به مساحت 
146,58 مترمربع که به صورت ساختمان با سه باب مغازه و دو واحد مسکونى مى باشد و تعدادى از شهود مطالب فوق 

و همچنین فوت رضا زارعى و اکبر فلفلیان و عدم دسترسى به ورثه ایشان را تایید نموده اند.
102-راى شــماره   139660302026001139    مورخ    1396/1/27     آقاى مصطفى زارعى شمس آبادى  به 
شناسنامه شماره 1224  کدملی 1283965232  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 213,13  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسته از مالک رسمى آقاى سید رسول خدادادى
103-راى شــماره   139660302026000927    مورخ    1396/1/24    آقاى رضا شادمان به شناسنامه شماره 3 
کدملی 1189738937 صادره اردستان فرزند نوراله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 25,37 مترمربع 
از پالك شماره 26 و 27 فرعی از 15177  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
104-راى شماره   139660302026001712 مورخ  1396/2/3    آقاى علی شهبازي به شناسنامه شماره 7 کدملی 
1285485637 صادره اصفهان فرزند اسماعیل بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
205,55 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خودمتقاضى مالک رسمى مى باشد
105-راى شماره   139660302026001711  مورخ  1396/2/3  خانم صدیقه جعفري به شناسنامه شماره 130 
کدملی 1287833543 صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 205,55 مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
106-راى شــماره   139560302026007607    مورخ    1395/4/24   آقاى علیرضا عبدیزدان به شناســنامه 
شماره 1723 کدملی 1286665027 صادره اصفهان فرزند مصطفی در  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
246,67 مترمربع پالك شماره 12 فرعی از15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
107-راى شماره   139560302026015145    مورخ    1395/09/07     آقاي حمیدرضا سنجري لنبانی به شناسنامه 
شماره 47430 کدملی 1280362065 صادره اصفهان فرزند مهدي  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ 
به مساحت  317,30  مترمربع پالك شماره 8  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى غالمحسین مهدى خانى دهنوى
ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
108-راى شماره   139560302026015143    مورخ    1395/09/07    آقاي  مهدي یداله پور به شناسنامه شماره 
1736 کدملی 1287025765 صادره اصفهان فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت  
317,30  مترمربع پالك شماره 8  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسته از مالک رسمى آقاى غالمحسین مهدى خانى دهنوى
109-راى شــماره   139660302026001140    مورخ    1396/1/27   خانم زهرا کشانى  به شناسنامه شماره 390  
کدملی 1287050204  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 189,10  مترمربع 
از پالك شماره 299 فرعى از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از 

مالک رسمى آقاى على ماهرانى
110- راى شماره   139660302026000010    مورخ    1396/01/07  آقاي امید رجبی منش به شناسنامه شماره 60 
کدملی 1291546911 صادره اصفهان فرزند محسن در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  99,70  مترمربع پالك 
شماره  - فرعی از 4/15182و15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از 

مالک رسمى آقاى عبدالکریم امین الرعایائى
111-راى شماره   139560302026022240    مورخ    1395/12/14   آقاى محمدرضا جعفرى  به شناسنامه شماره 
2639  کدملی 1289634556  صادره اصفهان  فرزند على محمد  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
177,84  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
112-راى شماره   139660302026001410  مورخ    1396/01/30 خانم کتایون مردانی شلمزاري به شناسنامه 
شماره 130 کدملی 1286906407 صادره اصفهان فرزند نادر قلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
27,12 مترمربع پالك شماره 21 فرعی از 13540 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد
113-راى شــماره   139660302026001151مورخ  1396/01/27 آقاى اصغر رحیمى  به شناسنامه شماره 157  
کدملی 1290177953 صادره اصفهان فرزند رمضان  نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 243,15  
مترمربع از پالك شماره 41فرعى از 14458  اصلی واقع دربخش5 ثبت اصفهان که خودمتقاضى مالک رسمى مى باشد

114-راى شماره   139660302026000437    مورخ    1396/01/19   اقاى ناصر حاجى شریفى  به شناسنامه شماره 
317  کدملی 1287084788  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
136,85  مترمربع از پالك شماره 14482 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

115- راى شماره   139560302026022692    مورخ    1395/12/21   خانم عشرت دویستى  به شناسنامه شماره 551  
کدملی 4171367867  صادره الیگودرز  فرزند عبداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 161,75  مترمربع از 
پالك شماره 93 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک 

رسمى آقاى حاج ابراهیم طالکوب
116- راى شماره   139660302026001169    مورخ    1396/01/27   خانم مرضیه حیدریان به شناسنامه شماره 
557  کدملی 3253505421  صادره باختران فرزند عباسعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 106,27  
مترمربع از پالك شماره 194 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته 

از مالک رسمى خانم عفت اغا رسائیان
117-راى شماره   139560302026022686مورخ 1395/12/21 آقاى محمدحسن حیدرى  به شناسنامه شماره 
648  کدملی 6219244591  صادره فریدن  فرزند ماشااله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 145,93  مترمربع 

از پالك شماره 128 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
118- راى شماره   139560302026019103    مورخ    1395/10/30   آقاي محسن ابو فاضلی به شناسنامه شماره 
320 کدملی 1283628155 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  134,10  مترمربع 
پالك شماره 59 و 60  فرعی از  14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

119-راى شماره   139660302026001608    مورخ    1396/01/31   آقاي  محمد حسین نادري به شناسنامه شماره 7 
کدملی 1289995311 صادره اصفهان فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 323,45 مترمربع 

پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
120- راى شماره   139560302026020985    مورخ    1395/11/27   آقاى هوشنگ راستاد بروجنى  به شناسنامه 
شماره 8137  کدملی 4650081386  صادره بروجن  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
111,27 مترمربع از پالك شماره 15034 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

121- راى شماره   139560302026022258    مورخ    1395/12/14   آقاى یونس مختارى قلعه تکى  به شناسنامه 
شماره 5  کدملی 6339636799  صادره شهرکرد  فرزند رضا  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119,66  
مترمربع از پالك شماره 15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک 

رسمى آقاى اسداله عابدیان خوابجانى
122- راى شماره   139560302026022312    مورخ   1395/12/14   خانم فاطمه شاه محمدي به شناسنامه شماره 
1586 کدملی 4621183575 صادره شهرکرد فرزند صفر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  172,73  مترمربع 

پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
123- راى شماره   139560302026022262    مورخ    1395/12/14   آقاى حسین افشارى  به شناسنامه شماره 170  
کدملی 1209647656  صادره سمیرم  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 51,84  مترمربع از پالك 

شماره 15082 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
124- راى شــماره   139660302026001471  مورخ    1396/01/31  خانم کوکب یعقوبى شیرانى  به شناسنامه 
شماره 997  کدملی 1283962276  صادره اصفهان  فرزند فضل اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
98,21  مترمربع از پالك شماره 14058 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

125- راى شماره   139560302026022595    مورخ    1395/12/18    آقاي رامین مهران به شناسنامه شماره 120 
کدملی 1754179010 صادره اهواز فرزند رحمان بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 93,05 مترمربع از پالك 
شماره 4/15182 فرعی و 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک 

رسمى خانم بدر السادات عراقچى
126-راى شماره   139560302026015981  مورخ  1395/09/20 خانم فریبا باقرى خولنجانى به شناسنامه شماره 
20428  کدملی 1282672576 صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
169,70  مترمربع از پالك شماره 108 فرعى از 14458 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
127-راى شماره   139660302026001488    مورخ    1396/01/31    خانم صغرا میراحمدى  به شناسنامه شماره 
2384  کدملی 1286592379  صادره اصفهان فرزند یوسف  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 35,40  
مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک 

رسمى آقاى محمدحسین مهورى
128- راى شماره  00795 1396603020260   مورخ  1396/01/23   آقاي محمد سعید رستم شیرازي به شناسنامه 
شماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  
یک باب مغازه به مساحت 33,82 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و 
راى شماره 139660302026000884 مورخ 1396/01/23  آقاي  منصور صادقی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 
67 کدملی 1140958585 صادره خمینى شهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  
یک باب مغازه به مساحت 33,82 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و 
راى شماره 139660302026000885 مورخ 1396/01/23 آقاي  مهران رستم شیرازي به شناسنامه شماره 48058 
کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب 
مغازه به مساحت 33,82 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان وراى شماره 
139660302026000886 مورخ 96/01/23 آقاي علی حسن آجیلی به شناسنامه شماره 391 کدملی 1285396561 
صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,82 
مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که همگى به موجب سند 34733 – 
1335/04/02 دفتر 9  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على 
– محمود و محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب گواهى 
حصروراثت شماره 1430 –1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده وراث وى عبارتند از سه دختر 
به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک همسر به نام سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب 
گواهى 554 – 72/08/28  شعبه 4 دادگاه عمومى اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و 
دو دختر به نام  مینا و نسرین رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم 
شیرازى و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى عبارتند از 
احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس و ملیحه سه فرزند دختر رستم 
شیرازى و طى سند 194700 – 77/11/08 دفتر 77 اصفهان از طرف نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع 
به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده 
و با توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى 
بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک مورد درخواست در سهم مالکین چهاردانگ مشاع 
( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه 
مورخ 93/12/25 وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن 
آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود را به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم خود را به مهران رستم 
شیرازى واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام یک و نیم  دانگ(1,5 دانگ) مشاع از 
مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها در دفترخانه 159 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند

129- راى شماره   139560302026016573    مورخ    1395/09/29   آقاى احمد پهلوانى خوابجانى  به شناسنامه 
شماره 56  کدملی 1291251502  صادره اصفهان فرزند على  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25 مترمربع 
از پالك شماره 3 فرعى از 14982 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک 

رسمى آقاى على پهلوانى خوابجانى
130-راى شماره   139660302026002001    مورخ    1396/02/07   آقاي محمد دهقانی پوده به شناسنامه شماره 
69 کدملی 5129808533 صادره شهرضا فرزند عوضعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  179,45  مترمربع 

پالك شماره 460  فرعی از 14874 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
131- راى شــماره  00580 1396603020260   مــورخ  01/21/ 1396 و راى اصالحــى شــماره 
139660302026000580 مورخ 1396/3/1   آقاى محمد حســین جزي به شناســنامه شــماره 8856 کدملی 
5110099170 صادره شاهین شهر فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 309,03 مترمربع 
پالك شماره1 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى سلطانعلى شهسوارى
132- راى شماره   744513956030202600    مورخ    1395/04/21   خانم مستانه عصاچی به شناسنامه شماره 4005 
کدملی 0053619625 صادره تهران فرزند رضا در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 251,10 مترمربع پالك شماره 6 
فرعی از 14458 اصلی واقع در در بخش 5 ثبت اصفهان مبایعه نامه عادي  و اجرائیه شماره 9210420351900105 
به شماره بایگانى 910866 مورخ 1392/6/26 شــعبه نوزده دادگاه عمومى و حقوقى اصفهان  مع الواسطه از مالک 

رسمى جواد جابر انصارى
133- راى شماره   204313966030202600    مورخ    1396/2/9 آقاي محسن رنجکش آدرمنابادي به شناسنامه 
شماره 180 کدملی 1286888530 صادره اصفهان فرزند علی اکبر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 86,35   
مترمربع پالك شماره  - فرعی از15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى مجتبى مهاجر
134- راى شــماره   139560302026020995    مــورخ    1395/11/27 شــهرداري اصفهان به شناســه ملى 
14000277232 به نمایندگى منصوررئیسى وستگانى نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 4265,05  
مترمربع از پالك شماره 679 فرعى از 14915 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت  اول:  96/03/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:  96/03/31 م الف: 7664   ایروانى رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان/3/726
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر 
گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق 
آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم 
دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد 
بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  

1- راي شماره 139660302019000078- 1396/03/04- آقاي سید محمود مسلمى فرزند اسداله تمامت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالك شماره 644 فرعى از 127 اصلى واقع در خلف دزجا دهاقان به مساحت 1328/60 

مترمربع انتقال عادى مع الواسطه از طرف حسن قاسمیان دهاقانى (مالک رسمى)
2- راي شماره 139660302019000081- 1396/03/04- آقاي اصغر حسین  زاده دهاقانى فرزند محمدجواد تمامت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالك شماره 644 فرعى از 127 اصلى واقع در خلف دزجا دهاقان به مساحت 

1328/60 مترمربع انتقال عادى مع الواسطه از طرف حسن قاسمیان دهاقانى (مالک رسمى) 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: سه  شــنبه 1396/03/16 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: چهارشــنبه 1396/03/31 

م الف: 96/71 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/3/720

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى ثبت سمیرم

   شماره1396/17/372081- 1396/03/07برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سمیرم به استناد اسناد رسمى مالکیت مشاعى و 
اسناد عادى تسلیمى تصرفات مفروزى و مالکانه متقاضیان محرز گردیده است . لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرایى آن مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم درردیف الف دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و ردیف ب دریک نوبت در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 
ماه نسبت به ردیف ( الف ) و به مدت یک ماه نسبت به ردیف ( ب ) اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سمیرم تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم 

نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
        ردیف الف :

1- برابر راى شــماره 139460302014004818 مورخه 1394/08/30 آقاى ســاعد موســوى فرزند على به ش.م 
1209274019 ششدانگ یکباب خانه تحتانى وفوقانى به مساحت 804/45 متر مربع قسمتى از پالك371 اصلى واقع در 

سمیرم روستاى دنگزلو پادنا به موجب مبایعه نامه عادى از ورثه على موسوى.
2- برابر راى شماره 139560302014000332 مورخه 1395/01/31 آقاى على اصغر مؤذنى فرزند عبدالرحیم به ش.م 
1209656434 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 365/95 متر مربع پالك 2271 فرعى از 1   اصلى واقع در سمیرم میدان 

ماندگار کوچه شهید دهانى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه امراله و قدراله پیرمرادیان.
3- برابر راى شــماره 139560302014000334 مورخه 1395/01/31 آقاى سیامک رضائى فرزند على اکبر به ش.م 
1209627337 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88/70 متر مربع  قسمتى از پالك 1178 فرعى از 1 اصلى که با پالك 

8401 تشکیل یکباب خانه را مى دهد. واقع در سمیرم خیابان شریعتى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف خلیل موحد.
4- برابر راى شماره 139560302014002913 مورخه 1395/08/19 آقاى خداخواست شهبازى فرزند گودرز به ش.م 
1200007077 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 26324 متر  مربع 

قسمتى از پالك242 اصلى واقع در سمیرم مزرعه هرمز آباد  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه امان اله هاشمى .
5- برابر راى شماره 139560302014002914 مورخه 1395/08/19 آقاى جانجان شهبازى تله بازلو فرزند ویسعلى به 
ش.م 1209808765 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 26324 متر  مربع 

قسمتى از پالك242 اصلى واقع در سمیرم مزرعه هرمز آباد  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه امان اله هاشمى .
6- برابر راى شــماره 139560302014003151 مورخه 1395/09/15 آقاى علیرضا افشارى فرزند حبیب اله به ش.م 
1198981792 ششدانگ یکباب خانه تحتانى و فوقانى و مغازه متصله به مساحت 169/87 متر مربع پالك 222 فرعى از 1 

اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ صدوق به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت حبیب اله افشارى.
7- برابر راى شماره 139560302014003154 مورخه 1395/09/15 آقاى علیرضا پیرمرادیان فرزند عین اله به ش.م 
1209693216 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 313/10 متر مربع مجزى شده ازپالك 1122 فرعى از 1 اصلى واقع در 
سمیرم خیابان شیخ صدوق کوچه هفده شهریور روى جوى رزجان به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از آقایان فضل 

اله افشارى ، حبیب اله افشارى ،عطاءاله افشار پور .
8- برابر راى شــماره 139560302014003302 مورخه 1395/10/06 آقاى حمید رضا کاوئى فرزند حمد اله به ش.م 
1209679833 ششدانگ یکباب خانه تحتانى و فوقانى به مساحت 253/11 متر مربع پالك 6779 فرعى از 1 اصلى واقع در 

سمیرم خیابان قدس کوچه مصلى جنوبى به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازاسفندیاررئیسى زاده. 
9- برابر راى شماره 139560302014003306 مورخه 1395/10/06خانم گل افروز شیرازى باصیرى فرزند مختاربه 
ش.م   3650565782 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مساحت ششدانگ 10338 متر 
مربع  مجزى شده ازپالك 235  اصلى واقع درسمیرم مزرعه قورتپسى  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف حمید فرهادى.

10- برابر راى شــماره 139560302014003307 مورخه 1395/10/06 آقاى حمید فرهادى فرزند عطا ءاله به ش.م 
4650763551 موازى پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مساحت ششدانگ 10338 متر مربع  
مجزى شده ازپالك 235  اصلى واقع درسمیرم مزرعه قورتپسى  به موجب سند شماره 45628-95/01/18 دفتر 11 بروجن 

از طرف حسن خوش روش.
11- برابر رأى شــماره 139560302014004014 مورخه 1395/11/18 آقاى محمد افشارى فرزند ارجعلى به ش. م 
1209058626 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت ششدانگ 23386 متر مربع 

قسمتى از پالك 92 اصلى واقع درسمیرم مزرعه گل کن به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سید عبدالکریم موسوى.
12- برابر رأى شــماره 139560302014004015 مورخه 1395/11/18 خانم حمیده افشارى فرزندآقاجان به ش. م 
1209068346 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت ششدانگ 23386 متر مربع 

قسمتى از پالك 92 اصلى واقع درسمیرم مزرعه گل کن به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سید عبدالکریم موسوى.
13- برابر راى شــماره 139560302014004016 مورخه 1395/11/18 خانم گلدســته گلشن فرزند حسن به ش.م 
1209145871 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 393 متر مربع قسمتى از پالك333 اصلى واقع در سمیرم پادناى علیا 

روستاى بیده به موجب مبایعه نامه عادى از طرف تقى حیدرى.
14- برابر رأى شــماره 139560302014004020 مورخه 1395/11/19 خانم فرخنده روئین تن فرزند قنبر به ش. م 
1209561875 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 5500 متر مربع قسمتى از پالك 

241 اصلى واقع درسمیرم مزرعه تنگ آهن به موجب مبایعه نامه عادى از سهم االرث حمید رضا پناهپور.
15- برابر رأى شماره 139560302014004021مورخه 1395/11/19 آقاى حشمت اله سهرابى فرزند عوض به ش. م 
2293663833 موازى چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 5500 متر مربع قسمتى از پالك 

241 اصلى واقع درسمیرم مزرعه تنگ آهن به موجب مبایعه نامه عادى از سهم االرث حمید رضا پناهپور.
16- برابر رأى شماره 139560302014004541 مورخه 1395/12/15 آقاى سهراب ظهرابى فرزند مراد قلى به ش. م 
2293762718 در ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت 110000 متر مربع قسمتى از پالك 194 اصلى واقع 

درسمیرم وردشت مزرعه صولک به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه مراد قلى عمله حسین خان.
17- برابر رأى شــماره 139560302014004557 مورخه 1395/12/18 آقاى اسفندیار کریمى فرا دنبه فرزند محمد 
على به ش. م 4650577306 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى و ساختمان موجود به مساحت 121279 متر مربع 
قسمتى از پالك 245 اصلى واقع درسمیرم مزرعه گرم آباد سفلى به موجب قولنامه عادى مع الواسطه از طرف خانم جهان 

افروز بى بى پناهپور.  
18- برابر راى شماره 139560302014004622 مورخه 1395/12/21 آقاى حسن نوابى سمیرمى فرزند منصور به ش.م 
1209110741 ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 124 متر مربع پالك 343 فرعى از 38 اصلى واقع در سمیرم مزرعه 

آخرومک بلوار دنا کوچه ارشاد به موجب مبایعه نامه عادى از طرف محمد طغرائى.
19- برابر راى شماره 139660302014000019 مورخه 1396/01/16 آقاى سید مسعود قائم مقامى  فرزند سید سعید به 
ش.م 1209897891ششدانگ یکباب خانه تحتانى و فوقانى به مساحت 227/65متر مربع قسمتى از پالك 2343 فرعى 
از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان قدس خیابان جهانگیر خان قشقائى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف خانم ترالن طائى.
20- برابر رأى شماره 139660302014000020 مورخه 1396/01/16 آقاى مسلم بهى روز فرزند شیر دست به ش. م 
1200130014 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به انضمام استخر پلیمرى به مساحت 
ششدانگ 73515/4 متر مربع مجزى شده از پالك 109 اصلى واقع درسمیرم مزرعه ریگانک به موجب مبایعه نامه عادى 

از طرف شیر دست بهى روز.
21- برابر رأى شماره 139660302014000021 مورخه 1396/01/16 خانم مدینه شهبازى فرزند حاجى گران به ش. 
م 1209084384 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به انضمام استخر پلیمرى به مساحت 
ششدانگ 73515/4 متر مربع مجزى شده از پالك 109 اصلى واقع درسمیرم مزرعه ریگانک به موجب مبایعه نامه عادى 

از طرف شیر دست بهى روز.  
22- برابر راى شماره 139660302014000022 مورخه1396/01/16 آقاى محمد على قرقانى فرزند هومان به ش.م 
1292176032 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 13093 متر مربع مجزى شده ازپالك 79اصلى واقع در سمیرم مزرعه 

سبزوار معروف به قره قاچ به موجب سند رسمى شماره 197475 مورخه 1391/10/04.
23- برابر راى شماره 139660302014000023 مورخه 1396/01/16 خانم جمیله هاشم پور فرزند سهراب به ش.م 
1209650533 ششدانگ یکباب خانه تحتانى و فوقانى به مساحت 197 متر مربع پالك 1108 فرعى از 1   اصلى واقع در 

سمیرم خیابان شهید باهنر کوچه شهدا  به موجب مبایعه نامه عادى از ورثه یحیى اسکندرى .
24- برابر راى شماره 139660302014000026 مورخه 1396/01/16 آقاى امید على اسفندیارى ده على فرزند اهللا یار 
به ش.م 1209450607 موازى سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 17000 متر 
مربع قسمتى از پالك 196  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سعد آبادمعروف به نرمه علیا  به موجب مبایعه نامه عادى از سهم 

االرث فتح اله و بابک گودرزى دره شورى فرزندان عطا اله. 
25- برابر راى شماره 139660302014000028 مورخه 1396/01/16 آقاى بهمن یاراسفندیارى ده على فرزند اهللا یار به 
ش.م 1209450615 موازى سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 17000 متر مربع 
قسمتى از پالك 196  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سعد آبادمعروف به نرمه علیا  به موجب مبایعه نامه عادى از سهم االرث 

فتح اله و بابک گودرزى دره شورى فرزندان عطا اله.
26-برابر راى شماره 139660302014000170 مورخه 1396/01/27 آقاى موسى قرقانى پور  فرزند شریف به ش.م 
1209847671 موازى یک دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2997متر مربع مجزى شده از 

پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
27-برابر راى شــماره 139660302014000171 مورخه 1396/01/27 آقاى مســلم قرقانى  فرزند محمود به ش.م 
1209974169 موازى دو دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و استخر موجود در آن به مساحت ششدانگ 7146 متر  
مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک 

حسین قرقانى .
28- برابر راى شــماره 139660302014000172 مورخه 1396/01/27 آقاى مسلم قرقانى  فرزند محمود به ش.م 
1209974169 موازى دو دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 10615 متر  مربع مجزى شده 

از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک حسین قرقانى .
29-برابر راى شــماره 139660302014000173 مورخه 1396/01/27 آقاى مســلم قرقانى  فرزند محمود به ش.م 
1209974169 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 14763 متر  مربع مجزى شده 

از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک حسین قرقانى .
30-برابر راى شــماره 139660302014000174 مورخه 1396/01/27 آقاى احمــد قرقانى  فرزند محمود به ش.م 
1209494361 موازى چهار دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 14763 متر  مربع مجزى شده 

از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک حسین قرقانى .
31-برابر راى شــماره 139660302014000175 مورخه 1396/01/27 آقاى احمــد قرقانى  فرزند محمود به ش.م 
1209494361 موازى چهار دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 10615 متر  مربع مجزى شده 

از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک حسین قرقانى .
32-برابر راى شــماره 139660302014000176مورخه 1396/01/27 آقاى احمد قرقانــى فرزندمحمود به ش.م 
1209494361 موازى چهار دانگ  مشاع ازششدانگ یک قطعه باغ و استخر موجود به مساحت ششدانگ 7146 مترمربع 
مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک حسین 

قرقانى .
33-برابر راى شــماره 139660302014000177مورخه 1396/01/27 آقاى شریف قرقانى پور  فرزند حیات به ش.م 
2390164412 موازى پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و استخرموجود به مساحت ششدانگ 2831 مترمربع 
مجزى شده از پالك53  اصلى واقع درسمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .

34-برابر راى شماره 139660302014000178 مورخه 1396/01/27 آقاى موسى قرقانى پور  فرزند شریف به ش.م 
1209847671 موازى یک دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 12715 متر مربع مجزى شده از 

پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
35-برابر راى شماره 139660302014000179 مورخه 1396/01/27 آقاى شریف قرقانى پور  فرزند حیات به ش.م 
2390164412 موازى پنج دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 4963 متر مربع مجزى شده از 

پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
36-برابر راى شماره 139660302014000180 مورخه 1396/01/27 آقاى شریف قرقانى پور  فرزند حیات به ش.م 
2390164412 موازى پنج دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 12715 متر مربع مجزى شده از 

پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
37-برابر راى شماره 139660302014000190 مورخه 1396/01/28 آقاى شریف قرقانى پور  فرزند حیات به ش.م 
2390164412 موازى پنج دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2997 متر مربع مجزى شده از 

پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
38-برابر راى شماره 139660302014000191 مورخه 1396/01/28 آقاى موسى قرقانى پور  فرزند شریف به ش.م 
1209847671 موازى یک دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و استخر موجود درآن به مساحت ششدانگ 2831 
متر مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

شریف قرقانى .
39 -برابر راى شماره 139660302014000192 مورخه 1396/01/28 آقاى موسى قرقانى پور  فرزند شریف به ش.م 
1209847671 موازى یک دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 4963 متر مربع مجزى شده از 

پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
40-برابر راى شــماره 139660302014000204 مورخه 1396/01/29 آقاى یحیى هاشم پور فرزند سهراب به ش.م 
1209689741 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118 متر مربع پالك 3897 فرعى از 1   اصلى واقع در سمیرم خیابان 

مطهرى کوچه طور  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سهراب هاشم پور .
41-  برابر راى شماره 139660302014000206 مورخه 1396/01/29 آقاى على حسین طغرائى سمیرمى فرزند محمد 
یار به ش.م 1209880024 ششدانگ دو باب مغازه تحتانى و خانه قدیمى متصله  به مساحت 299/40 متر مربع پالك 
2247 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینى به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از عبدالحسین و على 

حسین پیرمرادیان.
42- برابــر راى شــماره 139660302014000207 مورخــه 1396/01/29 خانم ویدا راجى فرزند اســداله به ش.م 
1209866625 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه به مساحت ششدانگ 320 متر مربع در قسمتى 
از پالك ثبتى شماره 1199 و 1181 فرعى از 1   اصلى واقع در سمیرم بلوار ابن سینا به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک اولیه ایران دخت سامى.
43- برابر راى شماره 139660302014000208 مورخه 1396/01/29 آقاى مصطفى صفائى فرزندنصرت اله به ش.م 
1209063514 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه به مساحت ششدانگ 320 متر مربع در قسمتى 
از پالك ثبتى شماره 1199 و 1181 فرعى از 1   اصلى واقع در سمیرم بلوار ابن سینا به موجب سند رسمى 6/170 -96/2/24 

دفتراسناد رسمى 6 سمیرم خریدارى شده از رضا کریمى و ایران دخت کریمى.
44- برابر راى شماره 139660302014000209 مورخه 1396/01/29 خانم عصمت پیرمرادیان زرگر فرزند حسین به 
ش.م 1209616572 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه به مساحت ششدانگ 320 متر مربع در 
قسمتى از پالك ثبتى شماره 1199 و 1181 فرعى از 1   اصلى واقع در سمیرم بلوار ابن سینا به موجب مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه ازطرف مالک اولیه ایران دخت کریمى.
45-برابر راى شــماره 139660302014000210 مورخه 1396/01/29 آقاى ســینا صفائى فرزند مصطفى به ش.م 
1200001311 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه به مساحت ششدانگ 320 متر مربع در قسمتى 
از پالك ثبتى شماره 1199 و 1181 فرعى از 1   اصلى واقع در سمیرم بلوار ابن سینا به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک اولیه ایران دخت کریمى.
46- برابر راى شماره 139660302014000533 مورخه 1396/02/16 خانم سکینه رشیدى فرزند فضل اله به ش.م 
1209858452 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230متر مربع در قسمتى از پالك 483 فرعى از 104   اصلى واقع در 

سمیرم خیابان شیخ مفید به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سهم مشاعى متقاضى مالک اولیه.
47- برابر رأى شماره 139660302014000543 مورخه 1396/02/16 آقاى سید محمد عمادى موسوى فرزند سید جالل 
به ش. م 1209784181موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2449متر مربع پالك 342 

اصلى واقع درسمیرم پادنا مزرعه بازرگاه به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از طرف سیدمرتضى عمادى مالک اولیه.
48-برابر رأى شــماره 139660302014000601 مورخه 1396/02/18 آقاى سید قدمعلى موسوى کیفته فرزند سید 
محمد على به ش. م 1209127581 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 4619/25متر 
مربع قسمتى از پالك 342اصلى واقع درسمیرم پادنا مزرعه بازرگاه به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از طرف ورثه 

محمد على موسوى کیفته مالکین اولیه.
49- برابر رأى شماره 139660302014000602 مورخه 1396/02/18 خانم لیال حسینى کیفته فرزند سید کرم به ش. 
م 1209730383 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 4619/25متر مربع قسمتى 
از پالك 342اصلى واقع درسمیرم پادنا مزرعه بازرگاه به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت سید محمد على 

موسوى کیفته.
50- برابر رأى شماره 139660302014000605 مورخه 1396/02/18  آقاى سید جالل عمادى موسوى فرزند سید 
مرتضى به ش. م 1209341360 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 9365/2متر 
مربع قسمتى از پالك 342اصلى واقع درســمیرم پادنا مزرعه بازرگاه به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت  ورثه سید 

مرتضى عمادى .
51- برابر رأى شــماره 139660302014000606 مورخه 1396/02/18  خانم ملکه عزیــزى فرزند احمد به ش. م 
1209142732 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 9365/2متر مربع قسمتى از پالك 

342اصلى واقع درسمیرم پادنا مزرعه بازرگاه به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت  ورثه احمد خان عزیزى .
52- برابر رأى شماره 139660302014000607 مورخه 1396/02/18  آقاى سید جالل عمادى موسوى فرزند سید 
مرتضى به ش. م 1209341360 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2449متر مربع 
قسمتى از پالك 342اصلى واقع درسمیرم   پادنا مزرعه بازرگاه به موجب مبایعه نامه عادى ارثا  ازسید مرتضى عمادى 

مالک اولیه .
53- برابر رأى شــماره 139660302014000701 مورخه 1396/02/25 خانم صغــرى آقائى فرزند عطااله به ش. م 
1209085364 موازى سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مرغدارى به مساحت ششدانگ 10000متر مربع قسمتى 

از پالك 55 اصلى واقع درسمیرم مزرعه شاه جعفر به موجب سند رسمى شماره 5517-1393/02/30 دفتر 353 سمیرم.
 54- برابر راى شــماره 139660302014000709 مورخــه 1396/02/26 آقاى ناصر آقائــى فرزند عباس به ش.م 
1209870916 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/70 متر مربع  پالك شماره 2343 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم 

خیابان قدس کوچه شهید ابراهیم طائى به موجب سند شماره 1396/02/13-9540.
55- برابر رأى شــماره 139660302014000826 مورخه 1396/03/08 آقاى على داودى فرزند رمضانعلى به ش. م 
1200000951 موازى سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مرغدارى به مساحت ششدانگ 10000متر مربع قسمتى 

از پالك 55 اصلى واقع درسمیرم مزرعه شاه جعفر بموجب قولنامه عادى خریدارى از خانم صغرى آقائى مالک رسمى .
تاریخ انتشار نوبت اول: 6 1396/03/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/31 م الف:  1075 محمد زمانى کفیل ثبت اسناد 

و امالك سمیرم/3/660
فقدان سند مالکیت

شماره: 961218641294761 چون خانم مهرى یوسفان نجف آبادى فرزند غالمرضا باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت پنج هفتم دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 
203 واقع در قطعه 6 نجف آبادبخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 452 دفتر 594 ذیل ثبت 134866 ســند مالکیت 
شــماره 513592 الف/16 که بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و بعدبموجب سند قطعى دفترخانه نجف 
آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4319 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/822
فقدان سند مالکیت

شماره: 951218641221284 چون خانم حیات فارسى فرزند عبدالکریم باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 1487/337 واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 511 دفتر 143 ذیل ثبت 23926/9099 و سند مالکیت بشماره 155026 بنام 
سیدعلى حجازى دهاقانى فرزند میرزاباقر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعدبه موجب سندقطعى 1394/03/04-13376 
دفترخانه 223 نجف آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. 

م الف: 4361 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/971
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/366517 آقاى احمدمیرزا رفیعیان فرزند حسین باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دودانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 892/31 واقع در قطعه 5 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 558 دفتر 197 ذیل ثبت 44836 و سندمالکیت 071271 بنام جعفر زوارى حسینى 
نجف آبادى فرزند اسماعیل ثبت و سندصادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندقطعى 31958-1396/04/14 دفترخانه 
199 نجف آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صاد ر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4429 

حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/1152
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 714/95 شماره دادنامه: 101/96-96/02/29 مرجع رسیدگى: شعبه شش حقوقى شوراى حل اختالف 
ویالشهر خواهان: ارسالن محمودى باقرصاد به نشــانى: ویالشهر-بوستان46 پ91 خوانده: فاطمه هارونى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: انتقال سند. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دعوى ارسالن محمودى باقرصاد بطرفیت فاطمه هارونى بخواسته الزام به انتقال سند و تنظیم 
سندرسمى خودروى پژو206 بشــماره انتظامى ایران-259/53ن23 به انضمام هزینه هاى دادرسى با بررسى اوراق و 
محتویات پرونده باتوجه به استعالم صورت گرفته از راهور محترم مورخه 95/12/26 بشماره 98/الف/145/13 که مالک 
خودرو را خواهان ارسالن محمودى باقرصاد اعالم نموده لذا دعوى قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 1257 قانون 
مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4786 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/1194
اجراییه

شماره: 1039/95 به موجب راي شــماره 1257 تاریخ 95/12/16 حوزه 31 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه مهدى صباغى فرزند حمیدرضا به نشــانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و ســیصد و شــصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و نشر 
آگهى و خسارت تاخیر و تأدیه از تاریخ سررســید چک موصوف 959/119223-95/8/15 تا تاریخ اجراى حکم در حق 
محکوم له اصغر هشیار فرزند مرتضى به نشــانى اصفهان خیابان مدرس خیابان ضابط زاده کوى 110 مقابل بن بست 
میرمجربیان و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 9278 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1239
اجراییه

شــماره: 906/95-96/3/16 به موجب راي شــماره 960080 تاریخ 96/1/9 حوزه 29 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زینت السادات سیدهاشمى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
حضور در دفاتر رســمى و اداره ارتباطات سیار و انتقال سند سیم کارت به شــماره 09131093373 به نام خواهان على 
زراعتى شمس آبادى به نشانى اصفهان خیابان کاوه شــهرك ولیعصر کوى مصطفى خمینى شماره 4 جنب ساختمان 
فانوس 4 منزل زراعتى و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 235,000 ریال(دویســت و ســى و پنج هزار ریال) هزینه 
دادرسى در حق خواهان و مبلغ نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 9293 

شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1240
اجراییه

شــماره: 950786-96/3/8 به موجب راي شــماره 9509976796302690 تاریخ 95/12/21 حوزه 33 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اسماعیل قاسمى فرزند عقیل به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 89,256,000 ریال بابت یک فقره ســفته و مبلغ 3,790,000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و مبلغ 1,500,000 ریال بابت هزینه کارشناسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/8 لغایت زمان 
اجراى حکم در حق محکوم له نیازعلى جعفرى فرزند سعیدقدم به نشانى اصفهان خیابان زینبیه ارزنان ك بهار آزادى بن 
بست دوم پالك 232 و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 9282 

شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1241
اجراییه

شماره: 762/95 به موجب راي شــماره 939 تاریخ 95/9/22 حوزه 31 شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه 1- اشکان کهالیى 2- عبدالرسول کهالیى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به: محکومیت تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته و پنج میلیون و چهارصد و 
هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف(94/5/30، 
94/5/5، 94/3/5، 94/9/20) تاریخ اجراى حکم در حق خواهان ناصر مستأجران به نشانى اصفهان بلوار آتشگاه خیابان 
بهشت ك 5 پالك6 و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 9283 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1242

اجراییه
شماره: 950161ش7-96/3/24 به موجب راي شماره 820 تاریخ 95/5/5 حوزه 7 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه مرتضى نظرى فرزند عزت اله به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
شصت میلیون ریال بابت اصل خواســته و هفتصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیره تادیه از تاریخ سررســید چک 91/2/16 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان معصومه نوروزى با 
وکالت 1- مهشید داوران پورفرد 2- على مؤمن فرزند حسین به نشانى اصفهان بلوار کشاورز سه راه سیمین نبش کوى 117 
مجتمع دى واحد 44 غربى و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 9288 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/3/1243
اجراییه

شــماره: 1397/95-96/3/23 به موجــب راي شــماره 95099776796202213 تاریخ 95/12/11 حوزه 32 شــوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه پریسا کاظمى به نشــانى مجهول المکان محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ 11,000,000 ریال بابت خســارت وارده (بابت خسارت دوو ســى یلو مدل 81 شماره 146-13 
ق36) و پرداخت مبلغ 1,260,000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ 1,500,000 ریال بابت هزینه کارشناســى 
در حق خواهان کوروش آدینه به نشــانى اصفهان اصفهانک آبشــار ســوم چیریان محله باغ میرزا کوى شهید اسماعیل 
زمانى با احتســاب پرداخت نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحــاً اعالم نماید. 

م الف: 9295 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/1244
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه بطرفیت وحید ضیایى به 
شوراى حل اختالف شعبه .. شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 100/96 ش ح8 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/05/02 ساعت 4/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. م الف: 4792 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1271
مزایده

مزایده مرحله دوم- شماره نامه 9610113730600283 شماره پرونده: 9209983730200181 شماره بایگانى: 950003 
در پرونده کالسه 950003  اجرایى به موجب دادنامه 9209973730200634 صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد و دادنامه 
9209970369901701 صادره از شعبه 20 تجدیدنظر اصفهان محکوم علیه اجرایى آقاى قربانعلى خلیلى فرزند نصراله محکوم 
است به پرداخت 571/063/000 ریال بابت الباقى محکومیت اصل خواسته محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غره در حق 
محکوم لها وراث محمدصالحى و مبلغ 4/500/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حیدرحیدرى شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است: یک قطعه ملک بشماره 5/1165 واقع درامیرآباد نرسیده به فلکه امیرآباد خیابان مفتح در عمق 200متر 
ازشمال خ دکترشریعتى پالك غربى زمین بایر و محصور به مساحت 1267/5 مترمربع که 10و 2 هفتم سهم مشاع از 72سهم 
ششدانگ پالك جمعا به مساحت 181مترمربع ازعرصه بصورت مشاع که بدون درنظرگرفتن استخر به قیمت850/000/000 
ریال ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 1396/04/22 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید 

بعمل آورد. م الف: 4808 مدیر اجراى احکام حقوقى 2 دادگسترى نجف آباد/3/1272
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان نیازعلى مهدور باوکالت مهدى سوادکوهى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک بطرفیت 
علیرضا عباسى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 311/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/07 ساعت 11 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. م الف: 4812 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1273

ابالغ وقت رسیدگى 
ابالغ وقت دادرســى خواهان نیازعلى مهدور با وکالت مهدى ســوادکوهى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه 
چک بطرفیت منیژه آشورى جالل آبادى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شــماره 312/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/05/07 ســاعت 11/30 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلســه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4813 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1274
اجراییه 

شماره 147/95 به موجب راى شماره 28 تاریخ 96/01/06 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه:میثم شریفى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت 665/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه ازتاریخ سررسید 95/06/05 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت مبلغ دویست هزار 
تومان بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: محمد فاضل با وکالت تینا صادقى پور به نشانى: نجف آباد- خ 
شیخ بهایى نبش فرعى8 پالك15 کدپ8585166313. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4709 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1275
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 940/95 تاریخ رسیدگى: 96/02/30 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد-
یزدانشهر خواهان: بندر عادگارصالحى فرزند على رحم به نشانى: یزدانشهر- خ اول غربى کوچه حسینیه امام رضا داخل بن 
بست کدپ 8519644551 خوانده: جمشیدرهنما به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دادخواست بندرعادگارصالحى فرزند على رحم بطرفیت 
جمشیدرهنما بخواسته مطالبه مبلغ 27/500/000 ریال به استناد اظهارات شهود و اتیان سوگند و مطالبه خسارت تاخیردرتادیه-

هزینه دادرسى، بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهارداشته است بابت فروش گوسفندبه خوانده مبلغ بیست و 
هفت میلیون و پانصدهزارریال طلب کار شدم که تاکنون پرداخت نکرده است خوانده باوصف ابالغ قانونى حضورپیدانکرده و 
نسبت به خواسته خواهان مستندات ابرازى نامبرده ایراد و انکارى معمول نداشته و دلیلى هم بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
ابراز نداشته است شورا نظربه اینکه مستندات ابرازى خواهان شاهد تعرفه شده و بااجراى قرار اتیان سوگند براى خواهان صادر 
نموده و سوگند یادنموده است خواسته خواهان را وارد دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 27/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسى و مبلغ چهارصدوپنجاه و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال و تاخیردرتادیه اززمان تقدیم دادخواست 
95/09/29 درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین 
شورا و بیســت روز پس از واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4729 

قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1276
مزایده

شماره نامه 9610113757500265 شماره پرونده 9509983757301744 شماره بایگانى شعبه 950189 اجراى احکام 
دادگاه عمومى بخش مهردشت درنظر دارد درخصوص پرونده کالسه 950189 اجرایى جلسه مزایده اى علیه شرکت کیسه 
بافى اقبال وله آقاى غالمعلى کبیرى برگزار نماید که مشخصات مال مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى بشرح ذیل مى 
باشد یک دستگاه گونى بافى مستعمل و سالم و درحال کار ساخت شرکت Istarlinger اتریش مدل HDN چهارچله 
ساخت حدود سال 1994 میالدى که صفحه مشخصات دستگاه روى دستگاه رویت نگردید واحد شمارنده دیجیتالى اصلى 
دستگاه بصورت معیوب و ازدستگاه شمارنده شیف تعمیرى دیگرى استفاده مى شود ضمائم این دستگاه یک دستگاه رول 
پیچ موتورى همراه با گیربکس و شاسى و دوعدد غلطک رول پیچ گردنده و یک غلطک هرزگرد قفسه هاى حاوى بوبین نخ 
تابلوبرق و مجموعه شانه زنى نخ ورودى به دستگاه براى تعداد حدود 470 تا 480 رخ رویت گردید و باتوجه به قدمت دستگاه 
ارزش این دستگاه بعنوان قیمت پایه کارشناسى یک صدوچهل و پنج میلیون ریال برآورد مى گردد و جلسه مزایده در تاریخ 
96/05/01 از ساعت 9الى11 صبح دردفتراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت 
درمزایده مى توانند 5روز قبل از تاریخ مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تا دســتوربازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ 
ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
توضیحاً کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشد. م الف: 4774   اجراى احکام دادگاه عمومى 

بخش مهردشت/3/1277
حصر وراثت

آقاي احسان محمدى موسى آبادى داراي شناسنامه شماره 1675 به شرح دادخواست به کالسه 96/111 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیراله محمدیان موسى آبادى بشناسنامه 22 در تاریخ 96/2/26  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سکینه بومون موسى آبادى فرزند 
محمدرضا به ش. شناسنامه 103 متولد 1304 صادره از شهرضا (مادر متوفى) 2- ربابه صفرى موسى آبادى فرزند امراله ش. 
شناسنامه 24 متولد 1342 صادره از دهاقان (همسر متوفى) 3- احسان محمدیان موسى آبادى فرزند خیراله ش. شناسنامه 
1675 متولد 1359 صادره از دهاقان (پسر متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 96/73 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع 

شماره یک)/3/1319
ابالغ رأى

کالسه پرونده:1254/95 شماره دادنامه: 168-96/02/27 تاریخ رسیدگى: 96/02/09 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر خواهان: محمددرباالیى فرزند حسینعلى به نشانى: یزدانشهر-قسمت دوم خ اول ك 
نگین پ10 کدپ6468147155 خوانده: محمدپدیدار به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به فک پالك یکدستگاه پراید 
بشماره انتظامى 43-531م93. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دعوى محمددرباالیى بطرفیت محمدپدیدار بخواسته فک ازپالك سوارى پراید جى ال ایکس آى مدل 1387 
بشماره انتظامى 43-531م93 مقوم به چهل میلیون ریال بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمى اظهارداشته یکدستگاه 
پراید بشماره انتظامى مذکور به خوانده فروخته ام و مقرر شده عالوه بر پرداخت ثمن معامله نسبت به فک پالك اقدام نمایند که 
اقدامى نکرده است که خوانده باوصف ابالغ قانونى حضورپیدانکرده و نسبت به مستندات ابرازى خواهان دفاعى معمول نداشته 
اند. شورا نسبت به مالکیت خواهان از پلیس راهور استعالم که اعالم نموده است خواهان مالک رسمى خودرو موصوف مى 
باشد لذا شورا با اقرار صریح خواهان و استعالم ازپلیس راهور خواسته خواهان را وارد دانسته و خوانده را محکوم به فک از پالك 
خودرو مذکور درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین 
شورا و بیست روز پس از واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4791 

قاضى شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد/ 3/1322

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9610103760201448 شــماره پرونده: 9509983761801530 
شماره بایگانى شــعبه: 960394  تاریخ حضور1396/05/1 ساعت حضور8:30  
در خصوص شــکایت داود تنکار علیه اســماعیل بابایى فرزند یوسف مرتکب به 
کالهبردارى و مجهول المکان میباشد در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 493  شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (102 جزایى سابق)/3/1320 



پس از ســتایش پــروردگار، همانا من شــما را به تــرس از خدا 
ســفارش مى کنم، خدایى که آفرینش شــما را آغــاز کرد و به 
سوى او باز مى گردید. خدایى که خواســته هاى ما را برآورد  
و بازگشت به سوى او نهایت آرزوى شماست. راه راست شما به 
او پایان مى پذیرد و به هنگام ترس و وحشت، او پناهگاه شماست.

موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز بیست و ششم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْجَعْل َســْعیى فیِه َمْشــُکوراً، َوَذْنبى فیِه َمْغُفوراً، َوَعَملى فیِه 

َمْقُبوًال، َوَعْیبى فیِه َمْسُتوراً، یا اَْسَمَع الّساِمعیَن.
خدایا قرار ده کوششم را در این ماه مورد سپاس و تقدیر و گناهم را 
در آن آمرزیده و عملم را در آن پذیرفته و عیبم را در آن پوشیده 

اى شنواترین شنوایان.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد گفت: موضوع ادغام این بانک با مؤسســات کوثر و ثامن صرفاً شایعه بوده و روند 
فعالیت هاى بانک مهر اقتصاد به صورت مستقل ادامه مى یابد.

به گزارش روابط عمومى بانک مهر اقتصاد، سید ضیاء ایمانى در این رابطه اظهار داشت: در چند روز گذشته بروز 
شایعاتى در خصوص ادغام بانک مهر اقتصاد با مؤسسات اعتبارى کوثر و ثامن در برخى رسانه ها و شبکه هاى 
اجتماعى، موجب ایجاد نگرانى در میان مشتریان بانک گردید که با اطالع رسانى مدیران این مؤسسات و تأکید 
بر حفظ استقالل بانک مهر اقتصاد، جاى هیچ گونه نگرانى نیست و این بانک مستقل و با قدرت روند فعالیت هاى 

خود را ادامه مى دهد.
وى افزود: با توجه به مشخص شدن کذب بودن اخباِر منتشر شده، به مشتریان و سپرده گذاران محترم بانک مهر 
اقتصاد اطمینان مى دهیم که این قبیل اخبار هیچ خللى در روند فعالیت هاى بانک  به وجود نمى آورد و این بانک با 

حفظ استقالل و هویت حقوقى خود بیش از پیش در خدمت آحاد هم میهنان گرامى مى باشد.
ایمانى خاطر نشان کرد: بانک مهر اقتصاد با بیش از 24 سال سابقه فعالیت در عرصه پولى و مالى کشور با 730 
شعبه و بالغ بر 12 میلیون سپرده گذار بر اساس رتبه بندى سازمان مدیریت صنعتى در جایگاه سوم بانک هاى 

خصوصى کشور قرار دارد.
وى تصریح کرد: بانک مهر اقتصاد با اعتماد عمومى مردم و در اختیار داشــتن منابع قابل توجه، توانسته است

 گام هاى بزرگى در زمینه تولید و اشتغال کشــور بردارد که پرداخت 188 هزار میلیارد ریال تسهیالت به عموم 
هموطنان عزیز در سال گذشته، گواهى بر قابلیت هاى عظیم مجموعه مهر است. 

 فعالیت بانک مهر اقتصاد
 به صورت مستقل ادامه مى یابد
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«امسال براى اولین بار، مراسم روز قدس در محل مصالى 
بزرگ اصفهان که مى تواند بیش از 50 هزار نفر را با امکانات 
مطلوب، پذیرا باشد برگزار خواهد شد و به شهروندان و مردم 
فهیم و شهیدپرور اصفهان توصیه مى شود در روز مراسم 
حتماً چتر و زیرانداز با خود همراه داشته باشند تا در صورت 

نیاز، استفاده کنند. »
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
که این بار خبرنگاران را به سالن اجتماعات مصالى بزرگ 
اصفهان دعوت کرده بود تا اعضاى ستاد روز جهانى قدس 
برنامه هاى خود را تشریح کنند با بیان این مطلب گفت: در 
مکتب ما در روایات و آیات بر دفاع از مظلوم تأکید شده و امام 
راحل(ره) نیز براى دفاع از مردم مظلوم فلسطین روز قدس 
را که مصادف با آخرین جمعه ماه مبارك رمضان اســت 
موجودیت دادند و مســلمانان جهان در این روز به میدان

مى آیند و از اشغالگران قدس ابراز انزجار مى کنند. 
جعفر عسگرى با بیان اینکه روز قدس در نظام جمهورى 
اســالمى ایران برکات زیادى داشــته افــزود: اگر همه 
ظرفیت هاى جهان اسالم در کنار هم قرار گیرند هیچ قدرتى 

نمى تواند با آن مقابله کند. 
وى ادامه داد: امروز استکبار و دشمنان در منطقه به دنبال 
تضعیف و از بین بردن زیرساخت هاى جهان اسالم هستند 
که امید است مسلمانان با هوشیارى، با این امر مقابله کنند 
و در آینده نزدیک شاهد پیروزى بیش از پیش مسلمانان 

باشیم. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان، 
زنده نگه داشتن روز قدس و نمایش یکپارچگى مسلمانان 
در احیاى فلسطین و کمک به مردم مظلوم، بسط فرهنگى 

مقاومت انتفاضه، فراگیر کردن توجه به موضوع فلسطین 
و تبیین پیوند نامبارك میان صهیونیســت، سعودى و... را 
از اهداف روز جهانى قدس برشمرد و گفت: بهره گیرى از 
فرصت روز قدس در گسترش دامنه نفرت جهان اسالم، 
افشاى اتحاد شوم آمریکا، صهیونیست و برخى کشورهاى 
عربى و اروپایى در ظلم به مردم فلسطین، تأکید بر نامشروع 

بودن رژیم صهیونیستى و... نیز از سیاست هاى اجرایى در 
روز قدس است که باید به آن پرداخته شود. 

وى با قدردانى از شــهداى حرم، یگان موشــکى سپاه و 
سربازان گمنام در حفظ و حراست از مرزهاى نظام جمهورى 
اسالمى گفت: رژیم اشــغالگر قدس در آستانه روز قدس، 
مسجد االقصى را به پادگان نظامى تبدیل کرده و ما باید در 

این راستا افشاگرى کنیم. 
عسگرى در ادامه به برگزارى مراســم روز قدس در سال 
جارى در مصالى بزرگ اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: 

در سال هاى گذشته روز قدس در میدان امام (ره) اصفهان 
برگزار مى شد و شــاهد حضور جمعیت بى نظیرى هم در 
این مراسم بودیم اما امسال براساس جلسات کارشناسى 
و امنیتى که با حضور نماینده ولى فقیه در اصفهان و امام 
جمعه اصفهان برگزار شد، به منظور رفاه حال روزه داران و 
نمازگزاران و با توجه به اینکه مصالى اصفهان مى تواند 
50 هزار نفر را در خود جاى دهد و امکاناتى هم براى این 
کار مهیا شده قرار شد مراسم روز قدس در مصال برپا شود 
و پس از برگزارى آن، بررسى هاى الزم در خصوص معایب 
و محاسن آن انجام شود و براى سال آینده تصمیمات بهتر 

اتخاذ گردد. 
وى از مردم شــهیدپرور و روزه دار اصفهان خواست تا به 
زمانبندى برگزارى مراسم در دوم تیرماه براى شرکت در 
راهپیمایى روز قدس توجه داشته باشــند و حتى المقدور 
زیرانداز و چتر با خود همراه داشته باشند و از وسایط نقلیه 

عمومى استفاده کنند. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
سپس مسیرهاى پنج گانه روز جهانى قدس را به شرح زیر 

اعالم کرد: 
1- گلستان شهدا- میدان بسیج- خیابان آزادگان- چهارراه 

فرایبورگ- خیابان مصال- مصالى نماز جمعه. 
2- مسجد موسى بن جعفر (ع)- خیابان حکیم نظامى- 
خیابان نظر شرقى- خیابان میر- خیابان مصال- مصالى 

نماز جمعه.
3- مسجد حجت اکبر- خیابان شــیخ صدوق- خیابان 

نیکبخت شرقى- مصالى نماز جمعه.
4- مسجد المهدى(عج)- مرداویج- خیابان فرایبورگ- 

خیابان مصال- مصالى نماز جمعه.
5- میدان فیض- خیابان میر- خیابان مصال- مصالى 

نماز جمعه.
این در حالى است که: شروع راهپیمایى از ساعت 10 و 30 
دقیقه صبح از مسیرهاى پنجگانه به سمت مصالى نماز 
جمعه اصفهان و شروع مراسم ساعت 11 و 30 دقیقه جمعه 
دوم تیرماه مطابق با 28 رمضان در محل مصالى اصفهان 
است و سخنران مراســم هم حجت االسالم والمسلمین 

مصلحى وزیر اسبق اطالعات خواهد بود. 
عسگرى از همه مردم اصفهان و اقشار مردم دعوت کرد با 
حضور متعهدانه در راهپیمایى روز قدس، یکبار دیگر اقتدار 

مسلمانان را در دفاع از فلسطین به نمایش بگذارند. 
عسگرى گفت: مشابه این مراسم در راهپیمایى روز قدس 

در 170 نقطه استان اصفهان برپا خواهد شد. 
***

مسئول ستاد برگزارى نماز جمعه اصفهان هم گفت: روز 
قدس از برکات امام راحل(ره) این مرد بزرگ الهى که راهش 

ذخیره الهى براى قوت شیعه و مکتب اسالم است، مى باشد. 
حجت االسالم والمسلمین سیدحسین هاشمى اظهار داشت: 
روز قدس نه فقط براى سرزمین فلسطین، بلکه به عنوان 
الگو و روز ظلم ســتیزى و براى دفاع از مظلوم پایه ریزى 
شــده که امید اســت به عنوان یک الگوى بین المللى در 
جهان مدنظر قرار بگیرد تا ظالمین نتوانند به اعمال خود 

ادامه دهند. 
وى با بیان اینکه با آماده شــدن مصالى بزرگ اصفهان 
و گنجایش 50 هزار نفرى این محل و دارا بودن امکانات 
مناسب براى روزه داران نسبت به میدان امام (ره)، این مکان 
براى برگزارى مراسم روز قدس در نظر گرفته شد، افزود: 
البته ممکن است مشکالتى هم باشد که به تدریج برطرف 

خواهیم کرد. 
***

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرستان اصفهان نیز 
از اعمال ممنوعیت و محدودیت هاى ترافیکى در روز دوم 
تیرماه سال جارى مصادف با روز قدس در اصفهان خبر داد 
و گفت: راهنمایى و رانندگى نیروى انتظامى استان اصفهان 
در راستاى وظایف ذاتى خود، با به کارگیرى حداکثر توان در 

روز قدس در خدمت مردم خواهد بود. 
سرهنگ ابوالقاســم چلمقانى اظهار داشت: از ساعت 24 
روز دوم تیرماه توقف هرگونه وسایط نقلیه اعم از خودرو و 
موتورسیکلت در خیابان مصال، خیابان هاى شهید نیکبخت 
شرقى و آیت ا... خوانسارى ممنوع بوده و خودروهاى پارك 
شده در این خیابان ها، با جرثقیل و خودروبر، به پارکینگ 
انتقال مى یابند. بنابراین از ساکنین این خیابان ها خواسته 

مى شود با پلیس راهور همکارى کنند. 
وى با اشاره به محدودیت تردد در مسیرهاى مختلف در روز 
قدس، افزود: از ساعت 6 بامداد روز دوم تیرماه سال جارى 
محدودیت تردد در تمامى مسیرهاى منتهى به مصالى 

اصفهان اعمال خواهد شد. 
سرهنگ چلمقانى گفت: این محدودیت ها از تقاطع شیخ 
صدوق- سعادت آباد به سمت چهارراه فرایبورگ و مصال، 
و تقاطع بلوار آیینه خانه - جهانگیرخان قشقایى به سمت 
مصال، تمامى مسیرهاى زیرگذر و روگذر به سمت تقاطع 
سعادت آباد، مصال- سجاد به سمت زیرگذر، شهید الوى به 
سمت گلستان شهدا، تقاطع شیخ صدوق- پل میر به سمت 

آب 250 و تقاطع فیض- رحیم ارباب اعمال خواهد شد. 
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرســتان اصفهان از 
شهروندان خواست تا براى تردد به منظور شرکت در مراسم 

روز قدس از وسایل نقلیه عمومى استفاده کنند. 
***

ابراهیم پرچمــى مدیر مصالى اصفهان نیــز از پذیرش 
جمعیت 50 هزار نفرى در طبقه اول و رواق هاى مصالى 

اصفهان در روز قــدس خبر داد و گفت: 300 ســرویس 
بهداشــتى و وضوخانه در غرب و شرق مصال، آماده و سه 
درب اصلى مصال و دیگر امکانــات رفاهى کامًال مهیاى 

برگزارى مراسم باشکوه روز قدس است. 
وى اظهار امیــدوارى کرد که با تکمیــل کامل مصالى 
بزرگ اصفهان که هزینه هاى سنگینى هم مى طلبد این 

مصال پذیراى صد هزار نفر جمعیــت در آینده با امکانات 
مطلوب تر باشد. 

***
مدیر تبلیغى معاونت فرهنگى و ترویجى ســپاه پاسداران 
هم از اقدامات فرهنگى و امنیتــى در روز قدس خبر داد و 
گفت: امسال شعار روز جهانى قدس «رمز وحدت و جهاد 
امت اســالمى، حمایت از مردم فلســطین و زوال رژیم 

صهیونیستى» است. 
مجید صالحى افزود: بصیرت افزایى، جلسات روشنگرى 

و بصیــرت افزایى مخصــوص مظلومیت فلســطین، 
فضاسازى شهرى و تبلیغات محیطى، تولید محتوا و برپایى 
ایستگاه هاى فرهنگى در طول مسیر راهپیمایى و برگزارى 

نمایشگاه عکس از اقدامات انجام شده است. 
***

معاون برنامه ریزى و هماهنگى شرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان نیز گفت: همزمان با روز قدس، 430 دســتگاه 
اتوبوس کولردار شرکت واحد اتوبوســرانى از ساعت 9 و 
30 دقیقه صبح از مسیرهاى 24 گانه خطوط اتوبوسرانى 
به سوى مصالى نماز جمعه، نسبت به انتقال مردم اقدام 

خواهد کرد. 
سیدمحمد کاظمى، زمان حرکت سامانه یک و 2 تندرو را 
هم در این روز از ساعت 9 و 30دقیقه صبح تا 15  اعالم کرد 
و گفت: انتقال مردم به مصالى اصفهان رایگان خواهد بود. 
وى ادامه داد: «اتوبوس فرزندان مقاومت» هم براى مادران 
شرکت کننده در مراسم روز قدس در 10 نقطه شهر مستقر 
شده و با توجه به اینکه در این اتوبوس ها لوازم تفریحى براى 
سرگرمى فرزندان وجود دارد، آنها مى توانند سرگرم شوند. 
کاظمى افزود: شرکت کنندگان در مراسم روز قدس براى 
بازگشت مشکلى نخواهندداشت و محل استقرار بازگشت 

نیز با نصب پارچه مشخص خواهد بود. 
***

محمدتقى خلیل زاده نماینده اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان اصفهان هم از شــرکت اعضاى هزار و 
800 کانون فرهنگى هنرى مساجد اصفهان در مراسم روز 
قدس خبر داد و گفت: با هماهنگى دبیرخانه ادیان توحیدى 
اقلیت هاى مذهبى به ویژه ارامنــه و کلیمیان نیز همراه با 
دیگر اقشار مردم در راهپیمایى روز قدس شرکت مى کنند. 

روز قدس، جمعه، مصالى بزرگ اصفهان 

ساسان اکبرزاده

امروز استکبار و 
دشمنان در منطقه 

به دنبال تضعیف و از بین بردن 
زیرساخت هاى جهان اسالم هستند 

که امید است مسلمانان با هوشیارى، 
با این امر مقابله کنند و در آینده 

نزدیک شاهد پیروزى بیش 
از پیش مسلمانان

باشیم. 

ی ز

از مریم سعادت تا  مهران غفوریان
1013 در «پنچرى»

77 اشتباه امنیتى  اشتباه امنیتى مرگبارمرگبار که که
 احتمـاالًً شما هم مرتکب مى شوید احتمـاالًً شما هم مرتکب مى شوید

به بهانه تولد 
10رضا کیانیان

لبىاز سکته قلبى در ت ت س قل رز ىکته دته سک
گیرچگونه پیشگیرى شگونه یشگو ىچگ یرىچ پی نهپ

11

قاتل، یک  نفر است  
نقش فروشى در تلویزیون و سینما
سوسیس و کالباس 100 درصد گیاهى

15 محقق ایرانى مى خواهد به روبات ها ادب بیاموزد!

11

10

14

 امسال براساس 
جلسات کارشناسى و امنیتى 

که با حضور نماینده ولى فقیه در 
اصفهان و امام جمعه اصفهان برگزار 
شد، به منظور رفاه حال روزه داران و 
نمازگزاران و با توجه به اینکه مصالى 

اصفهان مى تواند 50 هزار نفر را در خود 
جاى دهد و امکاناتى هم براى 
این کار مهیا شده قرار شد 

مراسم روز قدس در 
مصال برپا شود

12

با سپاهان ترساند و با سپاهان ترساند و 
نجومى قرارداد بستنجومى قرارداد بست

15
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الدن طباطبایى بازیگر سینما و تلویزیون 
گفت: «به تازگى تصویــرى از "خواب و 
بیدار" در فضاى مجازى پخش شــده که 
سئوال براى خیلى از کاربران ایجاد کرده 

که چه معنایى دارد.»
وى در ادامه افزود: «در این بخش؛ مجرم 
اســلحه را در دهان خودش قــرار داده و 
بالفاصله پس از خروجش از دهان شلیک 
کرده... به این وســیله توهم خودکشى را 
به وجود آورده که ســرگرد جاللى در این 
صحنه این حرکت را به نوعى بازســازى 

مى کند.»
این فیلم طى روز هاى گذشــته بارها در 
فضاى مجازى دست به دست شده است.

توضیح داد

ادمین صفحه اینستاگرام هدیه تهرانى این 
پست را منتشر کرد.

مهران مدیرى صبح روز دوشنبه  با حضور 
در دفتر معــاون رئیس جمهور گفتگویى 

صمیمانه در زمینه هنر داشت.
پیش از ایــن محمدجواد ظریــف وزیر 
خارجه کشورمان از پشت صحنه سریال

 مهران مدیرى بازدید کرده بود.
«دورهمى» آخرین آثــار مهران مدیرى 
در تلویزیــون بود که به تازگــى به اتمام 

رسیده است.

تفحص در طبیعت

دیدار مهران مدیرى
 با دکتر نوبخت

فخرالدین صدیق شریف بازیگر سینما وتلویزیون گفت: در 
عرصه هنر بعضاً آدم هایى وارد این حوزه شــدند که بینش، 
ســواد، درك و دانش این کار را ندارند و در واقع آدم این کار 
نیستند و فقط براى شهرت وارد این عرصه شده اند. آنها حتى 
پول مى دهند و نقش مى خرند تا بتوانند به شهرت برسند! 
هم اکنون نقش فروشى مدت هاست که باب شده و همین 

دلیلى براى کم کارى پیشکسوتان شده است.
وى افــزود: رواج این پدیده باعث چندین اتفاق مى شــود، 
نخست اینکه هنرهاى نمایشى (در قالب سینما، تلویزیون 
و تئاتر) بى کیفیت و سطحى مى شــوند. چون هر حرفه اى 
متخصص خودش را مى خواهد که بتواند با زیر و بم یک نقش 
کنار بیاید و وقتى نقش ها توسط نابازیگرها به تصویر کشیده 
مى شوند خروجى کار پایین مى آید و بیننده دیگر رغبتى براى 
نشســتن پاى آثار داخلى ندارد. در این صورت با پدیده اى 

مواجه مى شویم به نام ریزش مخاطب. ضمن اینکه الزمه 
ساخت آثار فاخر و ریشه دار بازى انسان هاى ریشه دار و آگاه در 
آنهاست. حضور آدم هاى غیرحرفه اى که کاریزما و تخصص 

این حرفه را ندارند سطح سلیقه مردم را هم پایین مى آورد.

جمشید مشایخى بازیگر پیشکسوت سینما، تلویزیون 
و تئاتر که به دلیل عارضه جسمى مدتى در بیمارستان 
بوده اما به دلیل عالقه وافر به کار هنرى و بازیگرى و 
احترام به مخاطب و هنرمندان در مجامع هنرى حضور 
پیدا مى کند، در حاشیه تماشــاى نمایش «پالت» در 

تماشاخانه ایرانشهر به گپ وگفتى کوتاه پرداخت.
مشایخى با اشاره به اینکه مدتى در بستر بیمارى بوده، 
توضیح داد: در ایــن چند روز اخیــر دو مرتبه کارم به 
بیمارستان کشیده، شکرخدا االن بهتر هستم ولى هنوز 
هم برایم سخت است که مدتى سرپا بایستم و االن هم 
براى عکس انداختن با عالقه مندانم مشکل دارم چه 

رسد به کارهاى دیگر.
این بازیگر توانا و پیشکســوت اظهار داشت: اخیراً در 
سریالى مشغول بازى بودم اما مریضى مشکالتى برایم 
ایجاد کرد، بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم تالش 
کردم به انضباطى که خیلى هم به آن براى کار احترام 
مى گذارم، دست پیدا کنم، بچه ها دیده اند که چقدر براى 

انضباط کارى ارزش قائل هستم.
وى با بیان اینکه یادم نمى آیــد تاکنون لحظه اى دیر 

ســرکار حاضر شده باشــم، گفت: البته کارگردان این 
سریال را هم دوســت دارم، کارش را خیلى خوب بلد 
است و خودش نیز انسان پاك و درستى است. آخرین 

سکانس این سریال هم در طالقان فیلمبردارى شد.
وى تئاتر را یکى از عالیق و رشته هاى مورد عالقه اش 
در هنر به شمار آورد و گفت: این خیلى خوب است که 
این روزها مردم به تئاتر عالقه زیادى نشان مى دهند و 

باعث خوشحالى من مى شود.

کمال الملک سینما در بخش دیگرى از صحبت هایش 
اظهار داشت: همه آنچه ما در تئاتر به عنوان بازیگر روى 
صحنه مى بریم براى مردم و رضایت ذهن و اندیشــه 
آنهاست. شما بازیگرى را تصور کنید که چند ماه تمرین 
کرده اما درست در لحظه اى که مى خواهد روى صحنه 
حاضر شــود با یک لحظه ترس از مخاطب فهیم خود 
تمامى دیالوگ هایش را فراموش مى کند. این تجربه اى 
بود که من بارها و بارها شاهد آن بوده ام و همواره به این 
موضوع فکر مى کنم که این فراموشــى فقط و فقط به 
دلیل حضور مردمى اســت که ما هنرمندان خاك پاى 

آنها هستیم.
مشــایخى با اشــاره بــه اینکه مــا اگر چیــزى در 
هنر آموخته ایم فقــط به جهت حضور مردم اســت، 
توضیح داد: تئاتر مانند ســینما نیســت کــه پس از 
هــر اشــتباه بتــوان آن را روى صحنه دوبــاره اجرا
 کرد. اما من بر این باورم در چنین لحظاتى هم باید به 
افتخار حضور مردم محکم ایستاد و کار را به سرانجام 
رســاند زیرا این مردم هســتند که بــه هنرمند نمره 

مى دهند.

از مریم سعادت تا
 مهران غفوریان 

در «پنچرى»

مریم سعادت بازیگر ســینما و تلویزیون که در آثار طنز مختلفى 
ایفاى نقش کرده است، بعد از مدتى کم کارى، به  زودى با سریال 

«پنچرى» بار دیگر به جعبه جادویى بازخواهد گشت.
سعادت درباره این حضور گفت: «مدتى بود در عرصه تصویر آثار 
خوبى پیشنهاد نمى شد، به همین دلیل هم ترجیح دادم تا کمتر در 
آثار تلویزیونى حضورداشته باشم. به خصوص در این میان جاى آثار 
طنز بسیار خالى بود تا اینکه پیشنهاد حضور در سریال "پنچرى" از 
سوى آقاى مهام و برزو نیک نژاد داده شد و پس از مطالعه فیلمنامه 

پذیرفتم تا در این اثر حضور پیدا کنم.»
وى در ادامه درباره نقش خود در این ســریال عنــوان کرد: «در 
مجموعه تلویزیونى "پنچرى" من نقــش "خاله متانت" را بازى 
مى کنم که خاله حمید و مادر قدرت اســت. نقش حمید را یوسف 
تیمورى بازى مى کند و نقش قدرت را رضا داودنژاد به عهده دارد.»

بازیگر سریال « زى زى گولو » افزود:  «خاله متانت ویژگى هاى 
خاص خودش را دارد و آدم فعالى اســت و خــودش را داناى کل 
مى داند. اگر مشــکالتى براى فرزندش به وجــود مى آید، تالش 
مى کند از او حمایت کند. درواقع پشتیبان پسرش است و سعى در 

برطرف کردن مشکالت جوانان دارد.»
سعادت ادامه داد: «متانت عالوه بر اینکه زن خانه است بار مسئولیت 
زندگى کامًال بر دوش خودش اســت و فرزندش را خودش بزرگ 
کرده و با زحمت و تالش زندگى اش را چرخانده اســت و بخاطر 
شرایط کارى و ارتباطات کارى که دارد و ازآنجایى که معلم رانندگى 
است رفتار و منشش کمى نسبت به دیگران متفاوت است. درواقع 
متانت، در رفتارش آشفته نشان مى دهد، درحالى که خیلى کاربلد 
و مدیر اســت. او برخالف نامش که متانت است اما اصًال اینگونه 

نیست و بسیار مدیر و مدبر است.»
این بازیگر در پاسخ به این ســئوال که متانت تا چه اندازه شبیه به 
مادرانى است که تاکنون ایفا کرده است؟ اظهار داشت: «هزاران زن 
و هزاران مادر در این مملکت زندگى مى کنند و هیچ مادرى شبیه به 
دیگرى نیست. درست است که همه مادر هستند، ولى در یکسرى از 
رفتارهاى جزئى از هم کامًال متفاوت هستند و مى توان با دیدن آنها 
ما به ازاى بیرونى این مادر را نیز دید، متانت نیز قطعاً همانند مادران 

این سرزمین است اما در جزئیات تفاوت هایى دارد.»
وى در خاتمه گفت: «همه اتفاقات در این داستان بر مبناى شادمانى 

است و شخصیت هاى قصه از جنس دیگرى هستند که با کارهاى 
قبلى من متفاوت است.»

گفتنى است یکى از دیگر بازیگران این سریال مهران غفوریان است 
که به دلیل مشکالت جسمى و انجام یک عمل جراحى مدتى از این 
پروژه دور بود و به تازگى به جمع بازیگران این سریال پیوسته است.
مهران غفوریان بیان کرد که در سریال «پنچرى» که 10 درصد از 
آن باقى مانده است در بیشتر سکانس ها بازى دارد و به همین دلیل 

با ویلچر و عصا سر صحنه خواهد رفت.
مهران غفوریان درباره وضعیت خود بعد از عمل جراحى و پیوستن 
دوباره اش به سریال «پنچرى» گفت: «این اتفاق باعث شد متوجه 
شوم چقدر مردم، همکاران و هنرمندان و خبرنگاران دوستم دارند 

و پیگیر حالم هستند.»
وى ادامه داد: «من هنوز درد دارم و حدود ســه هفته باید با عصا و 
ویلچر و مراقبت در سریال حضور پیدا کنم که البته با توجه به اینکه 
فقط سکانس هاى حضور من در سریال باقى مانده است سر سریال 

مى روم تا این تصاویر گرفته شود.»
غفوریان در پایان اظهار داشت که به زودى جلوى دوربین مى رود و 
کارش را در این سریال ادامه مى دهد. چندى پیش مهران غفوریان 
به دلیل عمل جراحى پاى خود در بیمارستان بسترى شد و عملش 

با موفقیت انجام شد.
مهران مهام تهیه کننده سریال بعد از آن بیان کرد که داستان را به 

گونه اى تغییر مى دهند که او بتواند در سریال حضور داشته باشد.
حدود 90 درصد از سریال «پنچرى» به تصویربردارى رسیده است 
و در 10 درصد باقیمانده بیشترین سکانس ها و صحنه ها به بازى 

مهران غفوریان تعلق دارد.
«پنچرى» داستان پسرى اســت که همه مقدمات را چیده تا به 
دختر مورد عالقه اش برسد اما در این مسیر اتفاقاتى رخ مى دهد 
که او براى رسیدن به خواســته اش همه اطرافیانش را به چالش 

مى کشد و...
مهران غفوریان،یوسف تیمورى در نقش «حمید»، رضا داوودنژاد در 
نقش«قدرت»،حمید لوالیى «عمو پرویز»،  رضا نیکخواه  «حبیب»، 
زهره فکور  در نقش «افســانه»، مائده طهماســبى «آشــفته»،
 مریم ســعادت «خاله متانت»، شــهین تســلیمى «پوران» و

 شهره سلطانى از بازیگران سریال هستند.

محمود عزیزى بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر کشور 
گفت: «آرزوى همه هنرمندان حضور وزیرى محقق، 
پژوهشگر، استاد و دغدغه مند در حوزه فرهنگ و هنر 
است چرا که طى تمامى سال هایى که از عمر انقالب 
اسالمى مى گذرد ما کمتر شاهد حضور چنین وزیرى در 
حوزه فرهنگ و هنر بوده ایم و به نوعى توجه به انتخاب 
فردى اصلح در حوزه فرهنگ و هنر حلقه مفقوده اغلب 

دولتمردان و رؤساى جمهور بوده است.
بازیگر فیلم سینمایى «لیلى با من است» افزود: بنده 
شخصاً اعتقادى به این ندارم که باید یک فرد هنرمند به 
عنوان شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزیده 
شود چرا که قطعاً یک هنرمند با سیاست آشنایى چندانى 
ندارد اما نیاز اســت که وزیرى بــراى اداره امور مهم 
فرهنگى و هنرى کشور برگزیده شود که تحصیالتش 
مرتبط با این حوزه باشد و دغدغه شخصى اش توجه 
به رشد و  تعالى و توسعه این حوزه مهم و حساس باشد.
وى ادامه داد: یک وزیر دغدغه مند اگر براى اداره امور 
فرهنگى و هنرى کشور انتخاب شود قطعًا با استفاده 
از افراد اصلح در شــوراهاى عالى و همچنین در حلقه

 تیم مشاوران شخصى اش مى تواند موجبات اعتالى 
حوزه هاى مختلف فرهنگى و هنرى را فراهم ســازد. 
متأسفانه ما اغلب شاهد آن بوده ایم که افرادى به عنوان 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى انتخاب شده اند که قبًال 
هیچ شناختى نســبت به حوزه هاى فرهنگى و هنرى
 نداشته اند و زمانى که پست وزارت به نام آنها زده شده 
است تازه یادشان افتاده به تماشاى یک فیلم و یا تئاتر 

بروند و یا در کنسرتى حضور پیدا کنند!
عزیزى خاطرنشــان کرد: امروزه ما نیازمند همدلى 
و همزبانى در عرصه فرهنگ و هنر هســتیم و قطعًا 
اگر وزیــرى از خانواده فرهنگى توســط شــخص 
آقاى روحانى برگزیده شــود راحت تر مــى تواند با 

هنرمندان و فرهنگیان ارتباط کالمى پیدا کند.
بازیگر فیلم سینمایى «بادیگارد» در بخش دیگرى 
از این گفتگو با اشــاره به انتخاب مشــاوران ناآگاه و 
غیرمتخصص توسط برخى از وزراى فرهنگ و ارشاد 
اسالمى پیشین یادآور شد: شخصى که وزیر فرهنگ 
و هنر مى شود باید مشــاورانى خردمند، پخته، آگاه 
و مورد وفاق اکثریت جامعه هنرى کشــور را انتخاب 
کند تا بتواند در کنار آنها شاهد ترقى حوزه فرهنگى و 

هنرى کشور باشد. متأسفانه ما بارها شاهد آن بوده ایم 
که حضور مشاوران ناآگاه و غیرمتخصص در سینماى 
کشــور ضربات جبران ناپذیرى را به این حوزه مهم و 

حساس وارد ساخته است.
این هنرمند پیشکسوت تأکید کرد: ما امروزه نیازمند آن 
هستیم که سطح کیفى سلیقه عمومى جامعه را توسط 
تولید آثار ارزشمند و فاخر فرهنگى و هنرى ارتقا دهیم 
و جلوى نزول جدى ســطح سلیقه عمومى را بگیریم. 
سلیقه عمومى باید در جهت اهداف فرهنگ جامعه باشد 
و قطعًا شخصى که بودجه بیت المال را در دست دارد 
و از بودجه مردم براى امور فرهنگى و هنرى مصرف 
مى کند بایستى با برنامه ریزى، تدبیر و درایت جدى 
براى آیندگان این مرز و بوم ســرمایه گذارى نماید و 

برنامه ریزى هاى بلندمدت داشته باشد و صرفاً براى پر 
کردن بیالن کارى اش کارى را انجام ندهد.

بازیگر سریال تلویزیونى «ســتایش» در خاتمه این 
گفتگو افزود: در پایان عمر هر دولت باید وزارتخانه ها و 
سازمان ها به صورت شفاف عملکرد خود را به اطالع 
مردم برسانند؛ متأسفانه این مســئله که عمر دوران 
مدیریت مدیران ما بسیار کوتاه اســت باعث شده تا 
هیچ شفافیتى در کار آنها نباشد و هیچکسى در پایان 
عمر دولت ها از ایشان سئوال نکند که مثًال بودجه اى 
را که در اختیار داشته اید صرف بهبود و توسعه کدامین 
بخش ها کرده ایــد؟ همین نکته باعث مى شــود تا 
بسیارى از مدیران به صورت بارى به هر جهت کار و 
فعالیت کنند و به فکر انجام کارهاى جدى در حوزه هاى 

عملکردشان نباشند.

آرزوى هنرمندان؛ وزیر دغدغه مند 

مردم به هنرمند نمره مى دهند

نقش فروشى در تلویزیون و سینما

روز 29 خردادماه که گذشــت زادروز رضــا کیانیان بود؛ 
بازیگرى کنکاش گر که تالش همواره اش در کشف دنیاى 

پیرامونش ستودنى است.
رضا کیانیان هنرمندى اســت که طى سال هاى فعالیتش 
در عرصه سینما عالوه بر ایفاى نقش هاى متفاوت در آثار 
مختلف، درباره بازیگرى پژوهش کرده و قلم زده اســت و 
حاصل این تالش آثارى است که او درباره بازیگرى منتشر 

کرده است.
رضا کیانیان زاده خراســان است و در ســال 1330 به دنیا 
آمده است. او بازیگرى را از برادر بزرگش داوود کیانیان که او 
نیز هنرمند تئاتر است و از بزرگان نمایش کودك و نوجوان 
به حســاب مى آید، آموخت و پس از آن، به تجربه اندوزى 
ادامه داد تا اینکه به دانشــکده هنرهاى زیباى تهران رفت 

و تئاتر خواند.
کیانیان در ســال 1368 بــا فیلم «تمام 
وسوســه هاى زمین» ســاخته حمید 
سمندریان پا به عرصه سینما گذاشت 
و پــس از بازى در آثــارى چون «مرد 
ناتمام» ساخته محرم زینال زاده، «ایلیا، 

نقاش جوان» ساخته ابوالحسن داوودى 
و «پاتال و آرزوهاى کوچک» ســاخته

 مسعود کرامتى در فیلم 

«کیمیا» ساخته احمد درویش خوش درخشید. فیلمى درباره 
جنگ که در آن با خسرو شکیبایى و بیتا فرهى همبازى بود.

کیانیان سپس در آثارى چون «سینما سینماست» ساخته 
ضیاءالدیــن درى، «آژانس شیشــه اى» و «روبان قرمز» 
ســاخته ابراهیم حاتمى کیــا، «بوى کافــور عطر یاس» 
ساخته بهمن فرمان آرا و «سگ کشى» ساخته بهرام بیضایى 

نقش هاى متفاوتى ایفا کرد.
رضا کیانیان یکى از معدود بازیگرانى است که با انتخاب هاى 
درست و حساب شده اش کارنامه پربارى براى خود رقم زده 
است؛ او تاکنون با کارگردان هایى چون مسعود کیمیایى، 
على رفیعى، محمد بزرگ نیا، کمــال تبریزى، همکارى 

کرده است.
کیانیان عالوه بر بازى در آثار ســینمایى در چند مجموعه 
تلویزیونى نیز بازى کرده است که «شلیک 
نهایى»، «آپارتمان»، «یک مشــت 
پر عقــاب» و «مختارنامه» از آن 

جمله اند.
رضا کیانیــان روز 29 خردادماه 
66 ساله شــد و همچنان یکى از 
کاربلدترین بازیگران ســینماى 

ایران است. 

به بهانه تولد رضا کیانیان 

و تئاتر خواند.
8کیانیان در ســال 1368 بــا فیلم «تمام 
وسوســه هاى زمین» ســاخته حمید
سینما گذاشت  به عرصه سمندریان پا
و پــساز بازىدر آثــارى چون «مرد

ناتمام» ساخته محرم زینال زاده، «ایلیا، 
نقاش جوان» ساخته ابوالحسن داوودى 
و «پاتال و آرزوهاى کوچک» ســاخته

 مسعود کرامتى در فیلم 

تلویزیونى نیز بازى کرده است که «شلیک
نهایى»، «آپارتمان»، «یک مشــت
پر عقــاب» و «مختارنامه» از آن

جمله اند.
29 خردادماه 9رضا کیانیــان روز
66 ساله شــد و همچنان یکى از
کاربلدترین بازیگران ســینماى

ایران است. 
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محققــان در جدیدترین پژوهش هاى خــود دریافتند 
اختالالت خواب و دیدن رؤیاهاى ترسناك هنگام خواب 
مى تواند نشانه ابتالى شخص به بیمارى پارکینسون،

 15 سال قبل از ظهور عالیم بیمارى باشد.
محققان با تحقیق بر روى تعداد زیادى از داوطلبان مبتال 
به بیمارى هاى پارکینسون و آلزایمر دریافتند که بیش 
از 80 درصد این افراد داراى سابقه بدخوابى، بى خوابى 
و دیدن رؤیاهاى ترســناك هنگام خواب در سال هاى 

قبل بوده اند.
 REM یکى از اختالالت هنگام خواب که به نام حالت
شناخته مى شود، به حرکت چشم زیر پلک بسته هنگام 
خواب گفته مى شــود که دراین زمان فرد رؤیا مى بیند. 
حالت REM در دسته بیمارى هاى روانى قرار مى گیرد 
و مى تواند زمینه ســاز ابتالى فرد به سایر بیمارى هاى 

روانى و خلقى نیز شود.
در حالت عادى هنگام دیدن رؤیا حرکت چشم نباید این 
اندازه سریع باشد. همچنین سلول هاى مغزى به حالت 
اســتراحت قرار دارند، اما در افــراد مبتال به اختالالت 
خواب ســلول هاى مغزى بیدار هســتند و فرد به طور 

ناخودآگاه هوشیار است.
معموًال افرادى که مبتال به اختالل REM هســتند 

رؤیاهاى ترسناك مى بینند.
در این تحقیق که در کنفرانس ساالنه علوم اعصاب در 
کشور کانادا منتشر شده، کارشناسان دریافتند بدخوابى، 
کابوس دیدن و مشکالتى از این دست بخاطر اختالل 

عملکرد در سلول هاى ساقه مغز است.
بیمارى پارکینسون شامل کندى، لرزش و سفت شدن 
اندام هاى بدن به ویژه دست، پا، گردن و انگشتان دست 
است که متأســفانه راه حل درمانى ندارد و همزمان با 

افزایش سن پیشرفت مى کند.
معموًال افراد مبتال به این بیمارى در اثر مشکالتى مانند 
سقوط از ارتفاع و مشکالت قلبى- عروقى و مغزى جان 

خود را از دست مى دهند.
شیوع بیمارى پارکینسون در کشــورهاى مختلف دنیا 

و بین زنان و مردان به یک اندازه است که کارشناسان 
اختالل عملکرد ســلول هاى مغزى بخش دوپامین را 

عامل آن مى دانند.
بر این اساس کارشناسان توصیه مى کنند چنانچه فرد 
داراى اقوام درجه یک مبتال به این بیمارى اســت و در 
طول شــب دچار بدخوابى، بى خوابى و دیدن کابوس 
مى شود، براى معاینات دقیق تر به پزشک مراجعه کند 

تا از پیشرفت بیمارى در سال هاى بعد جلوگیرى شود.

علت پارکینسون
علت بیمارى پارکینســون معلوم نیست. مطالعات اخیر 
نشان داده اند که عوامل ژنتیکى و محیطى از قبیل سابقه 
ابتالى خانوادگى، جنسیت مذکر، ضربه به سر، تماس 
با آالینده ها (به ویژه حشــره کش هــا و آلودگى هوا)، 
آســیب مغزى، رژیم هاى غذایى حاوى مقادیر باالى
 D چربى هاى غیراشباع، کمبود اسیدفولیک و ویتامین
و B12، دیابت، اســتفاده از آب چاه یا مصرف ترکیبات 
آفتکش، اســترس و شــیوه نوین زندگى در بروز این 

بیمارى مؤثرند.

عالیم شایع پارکینسون
عالیم شــایع بیمارى شــامل لرزش، سفتى عضالت، 
غیرطبیعى بودن قامت (خمیده)، بى نظمى حرکات بدن، 
راه رفتن نامتناســب (به حالتى که پاها به زمین کشیده 
مى شــوند و فاصله پاها نسبت به هم بیشــتر از حالت 
طبیعى است)، مشکل در ســخن گفتن، تغییرات صدا 
(ضعیف و بم)، از بین رفتن حالــت طبیعى چهره (ثابت 
شدن صورت یا خیرگى چشــم)، اختالل در جویدن و 
بلع، آبریزش دهان، افسردگى، عصبى بودن، مشکالت 
در بخاطــر ســپردن یــا بــه یــادآوردن اطالعات

 جدید است.
این بیمارى با چهار عالمت اصلى مشخص مى شود که 
به صورت ارتعاش دست و پا در حالت استراحت (لرزش 
بیمار همزمان با ارتعاش دست و پا در حالت استراحت)، 

آرام شدن و کندى حرکات، ســختى حرکت و خشک 
شدن دست، پا و بدن و نداشتن تعادل بروز مى کند.

راه هاى تشخیص پارکینسون
تشــخیص بیمارى به طور معمول مبتنى بــر معاینه 
فیزیکى است، اما بررســى هاى طبى و اسکن مغز نیز 
براى اطمینان از عدم وجود بیمارى هاى دیگر و رد سایر 

اختالالت انجام مى شود.
غربالگــرى حس بویایــى نیز مى تواند به تشــخیص 
زودهنگام بیمارى پارکینســون قبــل از ظهور عالیم 

حرکتى کمک کند.
 یک تحقیق جدید نشــان مى دهد مردانى که کمترین 
قــدرت بویایــى را داشــتند، 2/5 برابر کســانى که
قوى ترین حس بویایى را داشتند به پارکینسون مبتال

شدند.
 بنابراین اختالل یا از دســت دادن حس بویایى پیش 
نشانگر پارکینسون است و مى تواند بیمارى را از چندین 
سال قبل پیش بینى کند. این موضوع براى توقف یا کند 

کردن پیشرفت بیمارى اهمیت زیادى دارد.

پیشگیرى و درمان پارکینسون
با حذف یا کاهش عوامل خطرساز در طول زندگى، تغییر 
سبک زندگى و تغذیه سالم مى توان به پیشگیرى از ابتال 

به این بیمارى کمک کرد.
 50 تا 80 درصد موارد پارکینسون به دمانس (اختالل در 
مهارت هاى ذهنى و عملکردى، از دست دادن حافظه و 
سایر توانایى هاى شناختى) مبتال مى شوند، اما متأسفانه 
تا کنون درمانى براى این بیمارى یافت نشــده است و 
درمان هــاى موجود به منظور کاهــش عالیم، کنترل 
بیمارى، جلوگیرى از ناتوان شدن و از کار افتادگى بیمار 

مبتال انجام مى شود.
از آنجا که خطــر ابتال به پارکینســون در افرادى که با 
سموم آفتکش در ارتباط هســتند، باالست، کشاورزان 

بیشتر در معرض خطر ابتال به پارکینسون هستند.

چندى است که در برخى مغازه ها و فروشگاه ها، سوسیس ها 
و یا کالباس هایى عرضه مى شــود که اگرچــه به ادعاى 
فروشنده و یا تولیدکننده، صددرصد گیاهى و بدون استفاده 
از گوشت هاى فرآورى شده معرفى مى شوند اما از نظر طعم، 
بافت و رنگ با نمونه هاى تهیه شده از گوشت هیچ تفاوتى 
ندارند. رئیس انجمن صنایع غذایى ایران، صحت این مدعا 
و ســالمت محور بودن این محصوالت را تا حدود زیادى 

نادرست خوانده است.
دکتر محمد حســین عزیزى تاکید کرد: این محصوالت 
برخالف ادعاى فروشــندگان و تولیدکنندگانشان، کامال 

هم گیاهى نیستند، چون در فرمول تهیه آنها از تخم مرغ نیز 
استفاده شده و با این که مصرفشان نسبت به فراورده هاى 
حاوى گوشت ارجحیت دارد، با این حال مصرف زیاد و مداوم 
آنها نیز به دلیل دربرداشــتن رنگ و مواد افزودنى توصیه

 نمى شود.عضو هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس با اشاره 
به مورد ترکیبات مورد استفاده در این محصوالت اظهار کرد: 
فرمول این فراورده ها شامل پروتئین گیاهى بافتدار (گندم)، 
روغن مایع خوراکى، تخم مرغ، صمغ خوراکى (E415 و 
E407)، ادویه (فلفل قرمز، فلفل سیاه، تخم گشنیز)، نمک 

تصفیه شده خوراکى، رنگ طبیعى پاپریکا و آب است.

عزیزى افزود: در تهیه این محصول هم از چربى استفاده
 مى شود، اما از آن جا که گوشت و خمیر مرغ در تولیدشان 
به کار نرفته، نیازى به افزودن مــواد نگهدارنده اى چون 
نیتریت و نیترات در آنها نیست.وى گفت: طعم گیاهى این 
محصوالت به واســطه افزودن برخى سبزیجات معطر و 
ادویه جات، همچون فراورده هاى گوشتى شبیه سازى شده 
است و سوسیس یا کالباسى که پایه گوشتى دارد به صرف 
اینکه برخى سبزى ها و ادویه معطر یا به ادعاى برخى خمیر 
گردو و کنجد در تولیدش استفاده شده باشد، در گروه فراورده 

هاى گیاهى قرار نمى گیرد.

متخصصان توصیه مى کنند؛ براى پیشگیرى از بروز 
حمله قلبى، آب بنوشــید.نتایج یک پژوهش جدید 
نشان داده است: نوشــیدن آب بهترین شیوه براى 
مقابله با تابستان طاقت فرساست که ممکن است 

منجر به پدیده سکته قلبى در تابستان شود.
کارشناســان پزشــکى مى گویند: از دست رفتن 
محتواى آب بدن اگر به موقع تشخیص داده نشود، 
حتى ممکن است منجر به مرگ شــود. متأسفانه 
بســیارى از مردم به ویژه در روزهــاى داغ و بلند 
تابستان از مصرف نوشیدنى ها در وعده هاى مکرر 

غفلت مى کنند و این امر منجر به افزایش ســکته 
قلبى مى شود.

همچنین در صورت پیرى و ضعف جسمى، احتمال 
سکته قلبى بیشتر است. کارشناسان پزشکى توصیه 
مى کنند در تابســتان مقادیر کافى نمک و قند در 
قالب نوشیدن آب و یا اسموتى هاى تابستانى باید 
مصرف شود.پوشــیدن پوشــاك آزاد نیز ضرورت 
دارد تا پوست بتواند نفس بکشد.به عالوه خوردن 
میوه و سبزیجات، با محتواى آب زیاد در این فصل 

ضرورى است.

منصور رضایى متخصص تغذیه اظهار داشت: چربى 
خون یکى از بیمارى هاى شــایع شهرى است که 
گفته مى شود روزه دارى اثر بسیار خوبى در کاهش 
کلسترول دارد به ویژه اگر روزه دارى با روش تغذیه 
صحیح باشد.وى ادامه داد: یعنى اگر بتوانیم در وعده 
سحرى مصرف پروتئین و چربى حیوانى را به حداقل 
برســانیم مى توانیم در برنامه غذایى خود موفق تر 
باشیم. این متخصص تغذیه افزود: عزیزانى که در 
وعده ســحرى، میزان کمترى از چربى ها به ویژه 
چربى هاى اشباع و حیوانى و غذاهاى سرخ کردنى 
و پروتئین حیوانى اســتفاده مى کنند، معموًال موفق 
مى شوند در یک ماه میزان کلسترول و چربى خون 

خود را کاهش دهند و احساس سبکى کنند.
رضایى با بیان اینکه یکى از مشکالت شایع در کشور 
به ویژه در خانم ها بحث کم خونى است، افزود: که 

این مسئله با تغذیه غلط در ماه مبارك رمضان معموًال 
تشدید مى شود.

وى ادامه داد: توصیه ما به این افراد این اســت که 
مصرف مواد پروتئینى حیوانى را بــه ویژه در زمان 
افطار و شام بیشتر کنند؛ چرا که مصرف مواد پروتئینى 
حیوانى منابع خوب آهن هستند و در وعده سحرى 
معموًال عطش را بیشــتر مى کنند و میــل به آب را 

افزایش مى دهد.
این متخصص تغذیه در ادامه تأکید کرد: در نتیجه 
توصیه نمى کنیم که ما منابــع پروتئینى حیوانى به 
ویژه گوشت قرمز را در وعده سحر داشته باشیم اما 
مصرف منابع پروتئین حیوانى اعم از گوشت سفید یا 
قرمز یا ســایر منابع پروتئین حیوانى که از نظر آهن 
غنى هستند در وعده هاى افطار و شام مشکل خاصى 

را ایجاد نمى کنند.

خواب 
ترسناك 
مى بینید؟

گوشت گوسفند و گوســاله هر دو گوشت قرمز 
هستند و از نظر ارزش پروتئینی، تفاوت  چندانی 
با هم ندارند.گوشت گوسفند بافت ترد و نرم تري 
دارد و سریع الهضم  تر است و بیشتر افراد به مصرف 

آن گرایش دارند. 
البته بافت داخلی و بیرونی گوشــت گوســفند 
چربی بیشتري نسبت به گوشــت گوساله دارد و 
به همین دلیل کســانی که به چاقی، چربى خون 
باال، فشارخون و بیمارى هاى قلبى- عروقى باال 
مبتال هستند، باید کمتر آن را در برنامه غذایی شان 

بگنجانند.
اما بهتر است که کودکان در حال رشد به خصوص 
کودکان الغر، دختران 13 یا 14 ساله، خانم هاي 
جوان، پسران و کسانی که به بیماري کم خونی فقر 
آهن مبتال هســتند، روزانه حداقل 60 و حداکثر 
150 گرم گوشت گوسفندي را به صورت کباب پز، 
کباب کوبیده، برگ یا چنجه تهیه و مصرف کنند.

در ضمن، براي اینکه هنگام طبخ غذاهایی مانند 
آبگوشت به ارزش غذایی آن افزوده شود بهتر است 
تکه هاي گوشت را با استخوان که ترکیباتی مانند 

کلسیم و کالژن دارد، بپزید.
خوردن مغز استخوان به خصوص براي افراد الغر 
و کسانی که به کم خونی مبتال هستند، مفید است 
زیرا مقادیر فراوانی چربی، ترکیبات خون ساز به 

خصوص آهن و چربی هاي مفید دارد.
اما باید توجه داشته باشید که افراد بزرگسال چاق، 
داراى فشــارخون باال، مبتال به بیمارى قلبى و 
چربى خون باال به هیچ عنوان از مغز اســتخوان 

استفاده نکنند.

شیرینى هایى که قوه 
یادگیرى را باال مى برد

افراد چاق 
چه گوشتى بخورند

مینا محبى متخصص طب ســنتى، گفت: براى 
افرادى که عالوه بــر روزه دارى فصل امتحانات 
آنها نیز اســت، غذاهاى حاوى رشته یا غذاهاى 
خمیرى ممکن است به دلیل هضم طوالنى در آنها 
احساس خستگى و کســالت کند پس بهتر است 
در هنگام افطار از ماکارونى و آش رشته استفاده 

نکنند و به جاى آن از سوپ جو استفاده شود.
وى افزود: گوشــت پرندگان خصوصــًا جوجه و 
بلدرچین، گوشت مناسبى براى ماه رمضان است. 
تخم مرغ عســلى هم به دلیل هضم سبک و اثر 
تقویت کننده مى تواند وعده غذایى مناسبى باشد.

محبى اضافه کرد: براى کســانى که مى خواهند 
قوه یادگیرى آنها بــاال رود، بهتر اســت بدانند 
شــیرینى هاى مالیمى همچون عســل و شیره 
انگور و مرباى به و ســیب مى تواند عملکرد مغز 
آنها را بهبود بخشیده و افطارى سبک و زود هضم 
محسوب مى شود. همچنین سیب رنده شده همراه 
کمى تخم بالنگو وعده اى مناسب براى آخر شب 

این افراد است.
این متخصص طب سنتى اضافه کرد: از مصرف 
همزمان ماست و ساالد به همراه غذا پرهیز کنید و 
غذاها را مخلوط نخورید زیرا ممکن است اختالل 

هضم ایجاد کند. 
محبى گفت: افراد گرم مــزاج باید جانب احتیاط 
را در مصرف زیاد مــواد غذایى گرم رعایت کنند. 
غذاهایى همچون ارده و شیره خرما غذاى مناسب 
زمستان است و مصرف زیاد آن در افراد گرم وتر نه 
تنها مى تواند باعث افزایش گرمى شود بلکه ممکن 
است در روز بعد عطش شدید نیز ایجاد کند. پس 
در انتخاب غذاها بیشتر دقت کنید و حتمًا فصل و 

مکان زندگى را مد نظر داشته باشید.

کهق ا ن ش

سوسیس و 
کالباس
 100درصد گیاهى

از سکته قلبى در تابستان 
چگونه پیشگیرى کنیم؟

پروتئین و چربى حیوانى را از 
وعده سحرى حذف کنید

کودکانى که در مدرســه مــورد آزار و اذیت قرار 
مى گیرند، با احســاس غم و اندوه دایمى مواجه 
مى شوند. متأســفانه این احســاس دایمى اندوه 
مى تواند باعث ابتال به افســردگى شدید در میان 

کودکان آزاردیده شود.
بروز افکار متمایل به خودکشى در میان کودکان 
مبتال به افســردگى رایج است و متأسفانه قلدرى 
کردن برخــى از کودکان در اقدام به خودکشــى 
کودکان دیگــر نقش دارد. کــودکان متمایل به 
خودکشى ممکن است رفتارهاى عارى از ترس و 
مسئولیت انجام دهند، به خودشان آسیب برسانند 

و یا عالقه ناگهانى به مرگ و ُمردن نشان دهند.
بنابراین با دقت بر روى فرزندتان نظارت کنید تا 
بتوانید هر گونه تغییر جزئى یــا کلى را در رفتار او 

تشــخیص بدهید. البته عالوه بر نظارت صحیح، 
باید به طور منظم با فرزندتــان درباره قرار گرفتن 
در معرض آزار و اذیت کودکان دیگر صحبت کنید. 
بهتر است اطالعات کافى را در اختیار او بگذارید، 
درباره عوارض شــدید قلدرى کــردن در دوران 
کودکى با او صحبت کنید و او را تشــویق کنید به 
اینکه با کودکان و انسان هاى دیگر مهربان باشد. 
اگر فرزند شما قربانى قلدرى کردن دیگران شده 
است، او را تشویق کنید به اینکه بدون به کارگیرى 
خشــونت از خودش دفاع کند و حتمًا مسئوالن 
مدرسه را در جریان شــرایط خودش قرار بدهد. 
عالوه بر این، بهتر است خودتان نیز با مسئوالن 
مدرسه صحبت کنید و فرزندتان را نزد روان پزشک 

و روان شناس ببرید.

اگر فرزند شما قربانى قلدرى کردن 
دیگران شده،بخوانید
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کالهى که با جدایى از پیکان سر حسینى رفت  

سپــاهــــان نه، سپـــاهــان نوین شاید!
بهاره حیاتى

 شمارش معکوس براى روزهاى تلخ تر سید مهدى 
رحمتى آغاز شده است. یک روز پس از شکست فاجعه 
بار  اســتقالل در مصاف با العین، دوستان او تالش 
کردند تا از پیشــنهاد ســپاهان به کاپیتان استقالل 
سخن بگویند تا آبى ها بابت از دست دادن احتمالى 
سید مهدى نگران شوند و دریافت شش گل در امارات 
تحت الشعاع پیشنهاد سپاهان قرار بگیرد. اما حاال  او 
یک فصل دیگر در استقالل خواهد ماند و باید براى 

روزهاى سخت آماده شود.
رحمتى در لیگ شــانزدهم 

براى اولین بار نیمکت 
نشینى در استقالل را 

در چند دیدار پیاپى 
تجربــه کــرده 
بود امــا در ادامه 
وضعیت براى او 
تغییر کرد. پیش 

از دیدار مقابل 
در  ســپاهان 
نیم فصل اول 
شانزدهم  لیگ 

و با بــاال گرفتن اختالفــات رحمتى و 
منصوریان این دروازه بان نیمکت نشین شد و حسین 
حسینى جاى او را در ترکیب اصلى آبى پوشان گرفت. 
حسینى در چند دیدار گلر اصلى استقالل بود و عملکرد 
خوبى به جاى گذاشت اما تغییر رفتار رحمتى و صلح 
او با منصوریان باعث شــد کاپیتان دوباره به ترکیب 

اصلى بازگردد.
با این حال رحمتى در این فصل در چند دیدار نشان 
داد از دوران اوج خود فاصله گرفته است. او نیز مانند 

هر دروازه بان دیگرى با باال رفتن سن و سالش ُکند 
شده و واکنش هایش متفاوت با دوران گذشته است. 
اوج انتقادها از رحمتى پس از دیدار مقابل العین شکل 
گرفت. رحمتى شش گل مقابل حریف اماراتى دریافت 
کرد در شــرایطى که مى توانســت با واکنش هاى
 سریع تر مانع از گل شدن برخى موقعیت هاى العین 
شــود.پس از دیدار مقابل العین این نکته مطرح شد 
که اگر به جاى رحمتى گلر جوان ترى درون دروازه 
استقالل حضور داشت شاید استقالل شش گل مقابل 
العین دریافت نمى کرد. اما بر خالف سال هاى اخیر 
براى فصل جدید جایگاه رحمتى در استقالل 
تضمیــن شــده نخواهد 
بــود. او وارد 35 ســالگى 
شده است و اشــتباهات و 
عملکرد ضعیف او مى تواند
نیمکــت ســاز  زمینــه   
 نشینى اش در استقالل شود. 
به خصوص که اســتقالل 
روى نیمکت دروازه بان خوبى 
مانند حسین حسینى دارد که هم 
جوان اســت و هم مسئولیت پذیر، 
خوش اخالق و با تمرکــز باال؛ عواملى 
که در موفقیت یک گلر تأثیرگذار هستند. رحمتى 
باید خود را آماده حضور در دورانى جدید در استقالل 
کند. دورانى که شــاید درنهایت به نیمکت نشینى او 
ختم شود. دیگر فرصتى نیســت که او به سپاهان و 
یک تیم بزرگ دیگر فکر کند. دیگر مانند دو ســال 
پیش که در تماس با محرم نویدکیــا از عالقه خود 
براى بازگشــت به سپاهان ســخن مى گفت کسى 
خریدار او نیســت. ســپاهان که نه ولى اگر سپاهان 
نوین منحل نشده بود مى توانست تیمى براى آخرین 

سال هاى فوتبال سید باشد!

نصف جهــان    تحــرکات نقل و انتقاالتــى نفت آبادان 
نشان از آن دارد که  نفتى ها یک تیم خطرناك در فصل 
جدید خواهند بود. یک روز بعد از امضاى قرارداد رسمى 
«آگوستو سزار» با نفت آبادان، یک بازیکن برزیلى دیگر 
به جمع برزیلى ها در آبادان اضافه شــد. «مگنو باتسیتا 
داسیلوا» دومین بازیکنى بود که از تیم سابق فراز کمالوند 
به تیم فعلى این مربى پیوســت. فراز به عنوان یکى از 
اولین خریدها روى مرتضى اســدى دســت گذاشت و 
کمى بعد، هافبک ثابت فصل گذشته گسترش را نیز به 
فهرست نفرات تیمش اضافه کرد. مگنو، هافبک مورد 
عالقه سرمربى نفت آبادان به شمار مى رود. بازیکنى که 

در لیگ شانزدهم فقط دو مسابقه را به دلیل محرومیت 
از دست داد و با 2520 دقیقه بازى، یکى از باثبات ترین 
چهره هاى لیگ برتر محسوب مى شد. باتیستا از قدرت 
بدنى چندانى بهره نمى برد اما تحرك باالى او در میانه 
میدان و پاس هاى خوب این بازیکن، ویژگى هایى هستند 
که موجب شــده اند فراز کمالوند اعتماد بسیار زیادى به 
بازى او داشته باشــد. مگنو قبل از پیوستن کمالوند به 
گسترش، بازیکن این باشگاه بود اما با حضور فراز، جایگاه 
مستحکمى در ترکیب به دســت آورد و در پنجره نقل و 
انتقاالت تابستانى گسترش را ترك کرد تا دوباره زیر نظر 

کمالوند فوتبال بازى کند.

سرمربى فصل گذشــته ذوب آهن به امید هدایت خونه 
به خونه بابل از جمع پیکانى ها جدا شد و حاال از تصمیم 

خود پشیمان است. 
سیدمجتبى حسینى که فصل گذشــته دستیار یحیى 
گل محمدى در ذوب آهن بود، پس از کناره گیرى او از 
هدایت این تیم اصفهانى جانشین یار دیرین خود شد تا 
اولین تجربه اش را به عنوان سرمربى به دست بیاورد. با 

این حال و پس از فصلى نســبتًا موفق ذوبى ها تصمیم 
به قطع همکارى با حســینى گرفتند و امیر قلعه نویى 

جانشین او شد.
حسینى هم که با مشخص شدن سرمربى بیشتر تیم هاى 
لیگ برترى، جایى براى کار کردن نداشت راهى پیکان 

شــد تا به عنوان دســتیار مجید جاللى شروع به 
کار کند. این مربى خیلى بى ســروصدا به 

کادرفنى پیکان اضافه شد و پس از 
دو سه روز هم از خودروسازان 

جدا شــد! البته این 
یــى  ا بــه جد

ست  ا خو ر د
خــودش بــود و 
دلیــل آن هم پیشــنهاد 
وسوســه کننده تیم خونه به خونه 
بابل بود. مسئوالن خونه به خونه که چند 
فصلى است براى صعود به لیگ برتر 
تالش مى کنند، با حسینى مذاکراتى 
را داشــتند تــا هدایت تیمشــان را 
به ســرمربى فصل گذشــته ذوب آهن 
بســپارند، اما گویا مذاکرات آنها به بن بست 

خورد.
مســئوالن خونه به خونه روز دوشــنبه با حسین 
رحمانى به توافق رســیدند تا ایــن مربى هدایت تیم 
بابلى را در فصل جدید به عهده بگیرد و دست حسینى 
از رسیدن به این تیم کوتاه بماند. با این شرایط مى توان 
گفت با جدایى حسینى از پیکان سر او کاله رفت و این 
مربى شانس کمى براى فعالیت در فصل جدید، حداقل 
از شــروع فصل خواهد داشــت. مجتبى حسینى شاید 
کورسوى امیدى براى هدایت تیم نفت تهران در لیگ 
برتر یا چند تیم دسته اولى که هنوز تکلیف کادرفنى شان 
مشخص نیست، داشته باشــد. در غیر این صورت باید 

خانه نشین شود تا بلکه تیمى به او پیشنهاد بدهد. 

مادر شقایق شــفیع ملى پوش محروم شــده تیم ملى 
والیبال بانــوان گفــت: درگیرى صــورت گرفته بین 
دختر مــن با هــم تیمــى اش در هتل محــل اقامت 
تیم بــوده اما این درگیــرى را در زمین بــازى قلمداد

 کرده اند.
نســرین مهدویــان در گفتگو بــا  فارس با اشــاره به 
محرومیت در نظر گرفته شــده بــراى دخترش پس از 
بازگشت از مســابقات والیبال زیر 23 سال آسیا افزود: 
در والیبال آقایان نیــز درگیرى فیزیکى همراه با فحش 

ناموسى وجود دارد اما چنین حکمى صادر نمى شود.
این مادر ادامه داد: پس از اعــالم حکم صورت گرفته، 
پدر شقایق سه روز متوالى از صبح تا ظهر در فدراسیون 
حضور داشت اما متأسفانه کســى جوابگوى وى نبوده 
است، درصورتى که انتظار داشتیم به داد دل پدر و مادرى 
برسند که سال ها براى فرزندشــان زحمت کشیدند تا 

بتواند براى این کشور افتخارآفرینى کند.

مهدویــان تأکید کــرد: درگیرى صــورت گرفته بین 
دختر من با هم تیمــى اش در هتل محــل اقامت تیم 
بوده اســت اما این درگیرى را در زمین بــازى قلمداد 
کرده اند و با اســتفاده از لفظ حاشــیه نامناسب موجب 
شده اند برداشت هاى نادرستى در قبال دختر من انجام 

شود.
 

درگیرى هاى شدیدتر در والیبال مردانبرزیلى تر مى شوند
 بدون حکم مى ماند

مربى بدنساز فصل گذشته تیم فوتبال تراکتورسازى به کادر 
فنى ذوب آهن اضافه خواهد شد.   امیر قلعه نویى که در تیم 
ذوب  آهن هم از کمک دســتیارانش در تراکتورسازى بهره 
مى برد، قرار است بیاض پورممى را هم به عنوان مربى بدنساز 

در کنار خود داشته باشد.
بیاض پورممى روز شنبه در اصفهان حاضر مى شود تا پس 
از ثبت قراردادش با تیم ذوب آهن، رسمًا کارش را در این 

تیم آغاز کند.

شــایعاتى درباه خداحافظى احتمالى فرنوش 
شیخى همسر کاوه رضایى از تیم ملى والیبال 

مطرح شده است. 
 فرنوش شــیخى همســر کاوه رضایى عضو
 تیم ملى والیبال بانوان ایران اســت. او که به 
عنوان مدافع در تیم ملــى حضور دارد چندى 
پیش با مهاجم سابق اســتقالل ازدواج کرده 

بود.
اما شایعاتى در این باره مطرح شده که شیخى 
تصمیم گرفته به دلیل شرایط کاوه رضایى به 
صورت مقطعى از تیم ملى والیبال کنار برود. 
دلیل این مسئله لژیونر شدن کاوه و حضور در 

فوتبال بلژیک است.
کاوه رضایى اخیراً با باشگاه شارلوا بلژیک به 
توافق رسید و باید براى فصل جدید راهى این 
کشور شود. گفته شــده فرنوش شیخى نیز به 
همین دلیل قید تیم ملى والیبال را زده و اعالم 
کرده قصد دارد به همراه همسرش در بلژیک 
باشد و در نتیجه زمانى براى حضور در تیم ملى 

والیبال نخواهد داشت.
با این حال شیخى خبر خداحافظى از تیم ملى را 
تکذیب کرده است: من چنین تصمیمى ندارم 
و با قدرت در خدمت تیم ملى هستم و پوشیدن 
لباس مقدس تیم ملى را افتخارى براى خودم 

مى دانم. 

مهدى طارمى تابستان سال گذشته همراه با 
رامین رضاییان در تمرینات ریزه اسپور ترکیه 
شرکت کرد و حتى گفته مى شد با این باشگاه 
قرارداد هم امضا کرده امــا در نهایت هر دو 
بازیکن بعد از مدتى به پرسپولیس بازگشتند 
تا هم طارمى و هم پرسپولیس در آستانه یک 

بحران جدى باشند.
مسئوالن باشگاه ریزه اســپور بابت برگشتن 
طارمى از ترکیه و بازگشــت به پرسپولیس از 
این بازیکن به فیفا شکایت کرده اند و پرونده 
به کمیته حل اختالف فیفا رفته اســت. البته 
طارمى با اســتفاده از ناآرامى هاى آن زمان 
ترکیه قراردادش را به صورت یک طرفه فسخ 
کرده بود و حاال مسئوالن این باشگاه ترکیه اى 

خواهان برخورد با طارمى هستند.
عجیب نیســت اگر تا چند روز آینده، خبرى 
مبنى بــر محکوم شــدن طارمــى در این 
خصوص منتشر شود. هر چند که وکیل و مدیر
 برنامه هاى این بازیکن در تالش هســتند 
تا این اتفاق رخ ندهــد و حداکثر محکومیت 

طارمى، جریمه نقدى باشد. 

مربى بدنساز ذوب آهن از تراکتورسازى مى آید

فرنوش شیخى 
تکذیب کرد

پیگیرى جدى 
ریزه اسپور

با آمدن داریوش شــجاعیان و تمدید قرارداد احتمالى 
امید ابراهیمى، به نظر مى رسد استقالل دیگر نیازى به 
«سرور جپاروف» نداشته باشد. اما این بى نیازى به معناى 
کوتاه آمدن استقالل در ماجراى پیچیده جپاروف نیست 
و مسئوالن این باشگاه که حسابى از رفتار عجیب این 
بازیکن ازبک عصبانى هستند قصد دارند او را تنبیه کنند!

طبق اســتعالمى که اســتقالل از فیفا گرفته جپاروف 
بازیکن این باشگاه محسوب مى شود و براى بازى کردن 
در تیمى دیگر باید با استقالل به توافق برسد. اما امتناع 
جپاروف از مذاکره با استقالل باعث شده تا مدیران این 
باشــگاه اصًال به دنبال توافق با او نباشند و بیشتر قصد 
انتقام گیرى را از او داشته باشند. گفته مى شود مسئوالن 
استقالل رضایتنامه جپاروف را براى بازى در ایران صادر 

نخواهند کرد و احتماًال پروژه پیوســتن او به سپاهان را 
باید تمام شده بدانیم اما آنها براى بازى کردن جپاروف 
در تیمى غیر ایرانى هم شروطى خواهند گذاشت که او 
را به دردسر بیاندازد! شروطى که شاید جپاروف را به فکر 
خداحافظى از فوتبال بیاندازد و این همان چیزى است که 

وکیل این بازیکن ادعا کرده است. 

محمد نــورى، خوش بین ترین ســتاره این روزهاي 
تراکتورسازي به شــمار می رود. هافبک شماره 14،

 تیــم تبریزي را بــا یحیی گل محمــدي یکی از 
بخت هاي اصلی قهرمانی در لیگ هفدهم می داند 
و بر این باور است که طلسم قهرمان نشدن این تیم 
در لیگ، امسال شکسته خواهد شد. محمد نوري در 
شرایطی به آینده تیم امیدوار است که تراکتور به دلیل 
محرومیت، اجازه جذب هیچ بازیکنی را ندارد و با از دست 
دادن چند مهره کلیدى، دورنماى روشنى براى فصل 
پیش رو ندارد. شاید اگر شرایط نقل و انتقاالتى باشگاه 
کامًال عادى بود، محمد نورى به واسطه نمایش هاى 
کم رمق فصل گذشــته در فهرســت بازیکنان مازاد 
تراکتور قرار مى گرفت اما تبریزى ها در شرایط فعلى، 
ناچارند روى تک تک داشته هاى شان حساب باز کنند 
و اجازه جداشدن به بازیکنان تحت قراردادشان ندهند. 
امیــدوارى اصلى نورى به تراکتورســازى، به حضور 
 یحیى گل محمدى روى نیمکت باشگاه مربوط می شود. 
نورى، بهتریــن بازیکن یحیى در پرســپولیس لیگ 
دوازدهم بود. ستاره اى که با گلزنى هاى قطع نشدنى اش 
قرمزها را به فینال جام حذفى رساند و در بازى فینال نیز 
گل دوم تیمش را وارد دروازه سپاهان کرد اما درست در 
شــرایطى که همه در انتظار برقرارى جشن قهرمانى 
پسران گل محمدى در ورزشــگاه آزادى بودند، گل 
غیرمنتظره سپاهان از راه رسید و در پایان ضربات پنالتى، 
جام قهرمانى به تیم کرانچار رسید. از لیگ دوازدهم تا 
امروز، محمد نورى و یحیى گل محمدى هر دو پیرتر 
شده اند. این اتفاق براى یحیى به عنوان مربى یک امتیاز 
است و براى نورى به عنوان بازیکن، یک نقطه ضعف. 
در شروع فصل، همه چیز بر ضد تراکتورسازى به نظر 
مى رســد اما آنها دوباره در کنار هم، علیه سرنوشــت 
خواهند جنگید تا شاید این بار، فصل را با خاطره بهترى 

به پایان برسانند.

  جنگیدن علیه سرنوشت

انتقام از جپاروف

سیدمجتبى حسینى که فصل گذشــته دستیار یحیى 
گل محمدى در ذوب آهن بود، پس از کناره گیرى او از 
هدایت این تیم اصفهانى جانشین یار دیرین خود شد تا 
اولین تجربهاش را به عنوان سرمربى به دست بیاورد. با 

حسینى هم که با مشخص شدن سرمربى بیشتر تیم هاى 
لیگ برترى، جایى براى کار کردن نداشت راهى پیکان 

شــد تا به عنوان دســتیار مجید جاللى شروع به 
خیلى بى ســروصدا به کار کند. این مربى

ز از کادرفنى پیکان اضافه شد و پس
سه روز هم از خودروسازان  دو

شــد! البته این  جدا
یــى  ا بــه جد

ست  ا خو ر د
خــودش بــود و 
دلیــل آن هم پیشــنهاد 
وسوســه کننده تیم خونه به خونه 
بابل بود. مسئوالن خونه به خونه که چند 
به لیگ برتر فصلى است براى صعود

تالش مى کنند، با حسینى مذاکراتى 
داشــتند تــا هدایت تیمشــان را  را
به ســرمربى فصل گذشــته ذوب آهن

بســپارند، اما گویا مذاکرات آنها به بن بست 
خورد.

مســئوالن خونه به خونه روز دوشــنبه با حسین 
رحمانى به توافق رســیدند تا ایــن مربى هدایت تیم 
بابلى را در فصل جدید به عهده بگیرد و دست حسینى 
از رسیدن به این تیم کوتاه بماند. با این شرایط مى توان 
گفت با جدایى حسینى از پیکان سر او کاله رفت و این 
مربى شانس کمى براى فعالیت در فصل جدید، حداقل 
از شــروع فصل خواهد داشــت. مجتبى حسینى شاید 
کورسوى امیدى براى هدایت تیم نفت تهران در لیگ 
برتر یا چند تیم دسته اولى که هنوز تکلیف کادرفنى شان 
مشخص نیست، داشته باشــد. در غیر این صورت باید 

خانه نشین شود تا بلکه تیمى به او پیشنهاد بدهد. 

 تیــم تبریزي
بخت هايا
وبر این باور
در لیگ، امسال
ششرایطی به آیند
محرومیت، اجازه
دادن چند مهره
ندارد. ش پیش رو
کامًال عادى بود
کم رمق فصل گ
تراکتور قرار مى
ناچارند روى تک
و اجازه جداشدن
امیــدوارى اصل
 یحیى گل محمد
نورى، بهتریــن
دوازدهم بود. ستا
قرمزها را به فینال
گل دوم تیمشر
شــرایطى که ه
پسران گل محم
غیرمنتظره سپاه
جام قهرمانى به
امروز، محمد نو
شده اند. این اتفاق
است و براى نورى
در شروع فصل،
مى رســد اما آنه
خواهند جنگید ت
به پایان برسانند.

دیگر کسى خریدار رحمتى نیست

رحمتى در 
این فصل در چند دیدار 

نشان داد از دوران اوج خود 
فاصله گرفته است. او نیز مانند هر 
دروازه بان دیگرى با باال رفتن سن 
و سالش ُکند شده و واکنش هایش 

متفاوت با دوران گذشته 
است 

م
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الهه مهرى دهنوى 
هافبک میانى اســتقالل رســمًا قراردادش را 
با ایــن تیم تمدیــد کــرد. امیــد ابراهیمى 
هافبک میانى اســتقالل که منصوریان خبر از 
ماندنش در این تیــم داده بود، بعد از 
جلسه اى دو ساعته رسمًا 

قرارداد خود را بــا آبى هاى پایتخت 
به مدت یکســال دیگر امضا کــرد و در این 
تیم ماندنى شــد. ابراهیمى هنوز از مصدومیت 
روزهاى پایانى فصل رها نشده و ممکن است در 
آینده اى نزدیک مجبور به عمل جراحى شود. در 
حال حاضر استقالل ابراهیمى، چشمى، نورافکن و 
فرشید باقرى را براى بازى در پست هافبک تدافعى 
در اختیار دارد. افتخارى مدیرعامل استقالل بعد از 
تمدید قرارداد ستاره شماره 6 گفت: «ابراهیمى 
در سه فصل گذشته یکى از بهترین بازیکنان 
استقالل بود و بعد از توافقاتى که میان باشگاه 
و این بازیکن حاصل شد، ابراهیمى به مدت 
یک فصل دیگر قرارداد خود با باشگاه را 
تمدید کرد. تمدید قرارداد ابراهیمى 
را به این بازیکن و هواداران 
تبریک مى گویم و امیدوارم 
هافبک با اخالق استقالل 
در فصل جارى نیز درخشش 
خود با پیراهن استقالل را ادامه 

دهد...»
امااگر دیدید پاى مدیران ارشد 

وزارت ورزش بــه داســتان قرارداد 
امســال بازیکنان استقالل باز شد تعجب 

نکنید چون این قراردادها قابلیت جنجالى شدن 
را دارند. آن از داستان داریوش شجاعیان که شایعه شد 

استقالل بیشتر از دو میلیارد براى جذب هافبک گسترش 
هزینه کرده است و این هم از امید ابراهیمى که چند 
ساعت بعد از تمدید با استقالل، باید جوابگو باشد که 
آیا او گران ترین بازیکن این فصل لیگ برتر است؟ 
دلیل این قضیه خبرى است که روى خروجى چند سایت 
قرار گرفته. به نوشته این رسانه ها، گفته مى شود ابراهیمى 
براى تمدید قرارداد با استقالل عالوه بر درخواست مطالبات 
پیشین، پیش قرارداد فصل جدید را نیز طلب کرده است که 
مجموع رقم درخواستى امید به مبلغى درحدود دو میلیارد 
و 700 میلیون تومان مى رســد و با این تفاســیر او را باید 

گران ترین بازیکن لیگ برتر قلمداد کرد.
 همچنین امید ابراهیمى بعد از تمدید قرارداد با باشــگاه 
استقالل گفته است: «تمدید قرارداد با استقالل بهترین 
اتفاق ممکن براى من بود و از این بابت بســیار خوشحال 
هستم. پس از صحبت هایى که با مسئوالن باشگاه درباره 
ادامه حضور در استقالل داشتم به توافق نهایى رسیدیم و 
قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کردم و این 
اتفاق را به فال نیک مى گیــرم. از اینکه هنوز هم بازیکن 
استقالل هستم و پیراهن این تیم را به تن مى کنم بسیار 
خوشحالم و به این مسئله افتخار مى کنم. استقالل یک تیم 
بزرگ، پر افتخار و داراى هواداران پرتعداد و پرشور است. 
اطمینان دارم که در فصل آینده مى توانیم با تالش هاى 

کادرفنى 
بازیکنان  و 

همینطــور  و 
حمایت هاى هواداران 

عزیزمان روزهاى بســیار 
خوبى را رقم بزنیم و نتایجى کسب 

کنیم که باعث شادى هواداران خونگرم 
ما بشود.»   همه اینها اخبار و مصاحبه هایى 

بود که در مورد تمدید قرارداد امید ابراهیمى مخابره 
شد. اما بد نیســت بدانید که در جلســه تمدید قرارداد 

با این بازیکن چــه اتفاقاتى افتاده اســت. پیگیرى هاى 
نصف جهان همان گونه که قبًال گفته بودیم نشــان مى 
دهد که امید ابراهیمى حســابى مدیران اســتقالل را با 
نام سپاهان ترســانده اســت. وى در این چند روز مدام از 
پیشنهاد سپاهان سخن گفته و در جلســه نهایى در چند 
مرحله که بر ســر مبلغ قرارداد با پندار توفیقى به اختالف 
برخورده چند بار گفته که االن زنگ مى زنم به سپاهانى ها 
تا ببینید آنها چقدر حاضرند براى مــن پرداخت کنند و با 
این حربه به همه اهــداف خود در قرارداد جدید رســیده

 است.

هزینه رضایتنامه داریوش شجاعیان براى استقالل، آنقدر زیاد بود که او را تبدیل به گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ 
فوتبال ایران کند. حداقل به صورت رسمى، هیچ بازیکنى با رضایتنامه یک و نیم میلیاردى و مبلغ قراردادى 

سنگین، به یک باشگاه نرفته بود و ارقام باالى دو میلیارد، فقط در شایعات مطرح مى شدند. استقاللى ها در 
این انتقال میلیاردى، مجموعاً 300 میلیون تخفیف گرفته اند.

قرار بود رقم انتقال شجاعیان به استقالل، یک میلیارد و 700 میلیون باشد که باشگاه گسترش فوالد راضى 
شد 200 میلیون به آبى هاى تهران تخفیف دهد. مبلغ قرارداد شجاعیان هم فصل پیش با گسترش فوالد، 
850 میلیون بود که این فصل به 950 میلیون مى رسید. شجاعیان هم راضى شد صد میلیون به استقالل 
تخفیف دهد و با همان مبلغ 850 میلیونى فصل پیش، با آنها قرارداد ببندد. البته در سال هاى بعد، با افزایش 

20 درصدى سالیانه قرارداد او میلیاردى مى شود.با این شرایط، انتقال شجاعیان این فصل مجموعًا 
دو میلیارد و 350 میلیون براى استقالل هزینه داشت. هزینه اى که شاید فشارها روى خرید جدید 

آبى ها را هم افزایش دهد. شجاعیان باید فصل بعد ثابت کند ارزش سرمایه گذارى سنگین استقالل 
را داشته و پولى که برایش پرداخت شده، عاقالنه بوده است. 

مسابقات جهانى کارگرى در کشور لتونى با درخشش تنیس بازان کارگر استان اصفهان و تیم ذوب آهن به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومى هیئت و اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهان، در اولین روز رقابت هاى انفــرادى تنیس مردان، تیم ایران (اعزامى از 
ورزش کارگران استان اصفهان و شرکت ذوب آهن) با حریفان 
خود به رقابت پرداخت و در پایان دو مدال نقره مسابقات جهانى 
تنیس روى میز کارگران جهان در بخش انفرادى نصیب باشگاه 

کارگران استان اصفهان و تیم ذوب آهن شد.
مجید احتشــام زاده و محمدرضــا تائبى پــور بازیکنان تیم 
ذوب آهــن دو مدال نقره خــود را در حالى کســب کردند که 
احتشــام زاده به دلیل عدم رویارویى با نماینده رژیم اشــغالگر 

قدس در فینال به این مدال دست یافت.
 شــایان ذکر اســت در نخســتین روز رقابت هاى تیم تنیس 
روى میز در مســابقات قهرمانى کارگران جهان  در مسابقات 
تیمى، تیم الف ایران تیم هاى برزیل و لتونى را با نتایج مشابه 
3 بر صفر قاطعانه شکست داد اما بخاطر عدم رویارویى با تیم 
رژیم صهیونیستى از راهیابى به مرحله بعد بازماند و همچنین 
تیم ایران ب نیز  تیم هاى اتریش و لتونى را 3 برصفر شکست 

داد و همانند تیم الف بخاطر عدم  رویارویى با تیم رژیم صهیونیستى از صعود به مرحله بعد بازماند. 
تیم هاى تنیس رو میزالف و ب  مردان هیئت ورزشى کارگران استان اصفهان و ذوب آهن به نمایندگى از ایران در این رقابت ها حاضر شدند. 

  هزینه انتقال شجاعیان چقدر بود؟

درخشش ورزشکاران اصفهانى در مسابقات جهانى کارگرى 

نصف جهــان  با وجود قــرارداد مظاهرى با 
ذوبى ها و با توجه به اینکه قلعه نویى محال 
است این گلر را از دست بدهد باز هم برخى 
رسانه ها از  پیشنهاد پرســپولیس به رشید 

نوشته اند.
در جدیدتریــن گــزارش هایى کــه براى 
پرسپولیســى کردن مظاهرى منتشر شده 
آمده است:   اگر به هر دلیلى با علیرضا بیرانوند 
قطع همکارى کنند، سنگربان ذوب آهن را 

جانشین او خواهند کرد. 
از قرارداد محمدرشید مظاهرى، سنگربان 
ملى پوش ذوب آهن با این باشــگاه یکسال 
دیگر باقى مانده است که در صورت توافق 
مالى دو طرف براى فصــل آتى لیگ برتر 
الزم االجراست، اتفاقى که تا به امروز رقم 

نخورده است.
مظاهرى که در بیشتر اردوهاى تیم ملى در 
ماه هاى اخیر حضور داشــته، چند تیم لیگ 
برتــرى را خواهان خــود مى بیند که یکى 
از آنها پرســپولیس اســت. پرسپولیسى ها 
گرچه علیرضا بیرانوند را به عنوان دروازه بان 
شماره یک در اختیار دارند، اما عدم توافق در 
امضاى قرارداد مالى از یک ســو و پیشنهاد 
خارجى از ســوى دیگر ادامه حضور وى در 
جمع سرخپوشان را در هاله اى از ابهام قرار 

داده است.
با این اوصــاف پرسپولیســى ها مظاهرى 
را به عنوان گزینه اول جانشــینى بیرانوند 
مدنظر دارند و حتى گفته شــده مذاکراتى 
نیز با این ســنگربان انجام داده اند. باید دید 
پرسپولیســى ها در فصل پیش رو بازهم با 
بیرانوند به میدان مى روند یا با جذب مظاهرى 

حراست از دروازه خود را به او مى سپارند.

دست از سر مظاهرى 
بر نمى دارند!

باز هم در عمان
با تصمیم باشــگاه پرســپولیس این تیم 
در دیدار برابر االهلى عربســتان در لیگ 
قهرمانان آســیا در عمان از حریف خود 
میزبانى خواهد کرد. باشــگاه پرسپولیس 
تمام تالش خود را کرد تــا براى میزبانى 
از االهلى عربستان در مرحله یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا به کشورى 
غیر از عمان برود. شــرایط آب و هوایى و 
حضور کم تعداد هواداران پرسپولیس در 
مسقط، مهمترین دالیلى بود که آنها را به 
فکر میزبانى از عربستانى ها در کشور ثالث 
دیگرى بیاندازد. تالش هایى که سرانجام 

بى نتیجه ماند.  
پرسپولیسى ها پس از مکاتبه با فدراسیون 
قرقیزستان راهى «بیشــکک» شدند تا 
با بازدید از ورزشــگاه آنها امکان میزبانى 
از االهلى عربســتان را بســنجند. با این 

حال شرایط چمن ورزشگاه بیشکک 
قرقیزســتان اصــًال ایده آل 

نبود و عــدم تضمین 
کیفیت  بهبــود 
چمن آنها سبب 
شد تا مسئوالن 
لیس  ســپو پر
جلســه  از  پس 
«برانکــو  بــا 
یــچ»  نکوو ا یو ا
قید حضــور در 
قرقیزســتان را 
بزننــد و عمان 

را بــار دیگر به عنوان 
میزبان در بازى بــا االهلى 

عربستان معرفى کنند.
پندار خمارلو مدیر روابط عمومى باشگاه 
پرســپولیس در این باره گفــت:  دقیقًا از 
همان روز که متوجه شدیم باید در مرحله 
یک چهــارم نهایى با االهلى عربســتان 
بازى کنیــم اولویتمان را بــراى انتخاب 
شــهرى که میزبان بازى هایمان خواهد 
بود گذاشــتیم. تقریبًا به چند کشور نظیر 
تاجیکستان، ترکمنستان و بقیه کشورها 
نامه زدیم، هیچ کدام از این کشورها غیر از 

قرقیزستان پاسخى به نامه ندادند. 
پرسپولیس در دیدار رفت بازى با االهلى 
عربســتان که 31 مردادمــاه برگزار مى 
شــود، میزبان اســت. دیدار برگشت دو 
تیم هم 21 شــهریورماه برگزار مى شود 
و به نظر مى رســد االهلى کشور امارات 
را براى میزبانى از پرســپولیس انتخاب 
کند. پرسپولیس پیش از این براى بازى با 
الهالل عربستان در مرحله گروهى، کشور 

عمان را انتخاب کرده بود.

هواداران تیم فوتبال ماشین سازى خواهان بازگشت رسول 
خطیبى به تیم خود شده اند.

رسول خطیبى فصل گذشته موفق شــد پس از 20 سال 
ســازى را بار دیگر به سطح تیم ماشــین 

اول فوتبال کشور 
برساند. ماشین 
سازى در ادامه  و 
علیرغم شروع خوبى که 
در آغاز لیگ شانزدهم داشت، نتوانست این روند 
را ادامه دهد و رسول خطیبى جاى خود را به فرهاد 
کاظمى داد. ماشین سازان که شرایط سختى را تجربه 
مى کردند با فرهاد کاظمى هم به جایى نرسیدند تا پیش 
از پایان رقابت ها سقوط شان به لیگ یک مسجل شود و 
وداعى زودهنگام با لیگ برتر داشته باشند. در پایان فصل 
شانزدهم لیگ برتر ماشین سازى به همراه صباى قم به 
دسته یک مسابقات کشور سقوط کرد ولى علیرغم اینکه 

خیلى از رقیبان این تیم در حال تدارك تیم خود براى  حضور 
هر چه بهتر در مسابقات ســال آینده هستند، هنوز ماشین 
سازى فعالیت خود را به صورت رسمى آغاز نکرده است و 

هنوز سرمربى تیم خود را نمى شناسد.
مدیران ماشین سازى در آخرین مصاحبه هاى خود از معرفى 
سرمربى جدید در هفته جارى خبر داده اند و این در شرایطى 
است که بسیارى از هواداران این تیم ریشه دار استان تبریز 
با به راه انداختــن کمپین هاى مختلفى در شــبکه هاى 

مجازى خواهان بازگشــت رسول خطیبى سرمربى سابق
 ماشین ســازى به این تیم هســتند؛ مربى اى که پس از
 سال ها ماشین ســازى را به لیگ برتر هدایت کرده بود و 
گسترش فوالد تبریز نیز که در حال حاضر شرایط مناسبى را 
تجربه مى کند، توسط این مربى به لیگ برتر آورده شده است.
در نهایت باید منتظر بمانیم و ببینیم مدیران ماشین سازى در 
نهایت چه تصمیمى براى این تیم خواهند گرفت و آیا بار دیگر 
رسول خطیبى مسئولیت این تیم را بر عهده مى گیرد یا خیر. 

هواداران، خواهان بازگشت خطیبى 

با سپاهان ترساند  و نجومى قرارداد بست
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وى هرى ه
هافبک میانى اســتقالل رســمًا قراردادش را 
با ایــن تیم تمدیــد کــرد. امیــد ابراهیمى 
هافبک میانى اســتقالل که منصوریان خبر از 
ماندنش در این تیــم داده بود، بعد از 
جلسه اى دو ساعته رسمًا 

قرارداد خود را بــا آبى هاى پایتخت 
به مدت یکســال دیگر امضا کــرد و در این 
تیم ماندنى شــد. ابراهیمى هنوز از مصدومیت 
روزهاى پایانى فصل رها نشده و ممکن است در 
آینده اى نزدیک مجبور به عمل جراحى شود. در 
حال حاضر استقالل ابراهیمى، چشمى، نورافکن و 
فرشید باقرى را براى بازى در پست هافبک تدافعى 
اختیار دارد. افتخارى مدیرعامل استقالل بعد از  در
6تمدید قرارداد ستاره شماره 6 گفت: «ابراهیمى 
در سه فصل گذشته یکى از بهترین بازیکنان

استقالل بود و بعد از توافقاتى که میان باشگاه 
این بازیکن حاصل شد، ابراهیمى بهمدت  و
یک فصل دیگر قرارداد خود با باشگاه را
تمدید کرد. تمدید قرارداد ابراهیمى

را به این بازیکن و هواداران 
تبریک مى گویم و امیدوارم 
هافبک با اخالق استقالل 
در فصل جارى نیز درخشش 
خود با پیراهن استقالل را ادامه 

دهد...
د امااگر
وزارت
امســا
نکنیدچ
را دارند
استقال
ه

دلیل
قرار گر
براى تم
پیشین
مجموع
0و700
گران تر
 همچن
استقال
اتفاق م
هستم.
ادامه ح
قرارداد
اتفاق ر
استقال
خوشح
بزرگ،
اطمینا

نصف جهان  ذوب آهن تالش هاى زیادى 

را بــراى جــذب رامین 
رضاییان آغاز کــرده و باید دید در نهایت 

موفق به ایــن انتقال مهم 

خواهد شد یا خیر.
تیم آینده خود را هرچه سریع تر پیدا کند. با آغاز فصل نقل و انتقاالت اروپایى رامین رضاییان مدافع راست تیم ملى باید 

رضاییان که در سکوت کامل خبرى در حال ســبک و سنگین کردن شرایط 
براى تیم آینده خود است، اگر پیشنهاد واقعى از اروپا داشته باشد باید به سرعت 
و قبل از آغاز تمرین هاى تیم هاى اروپایى با باشگاه مورد نظر به توافق برسد 
در غیراینصورت او  باید سرنوشت خود را در ایران و با احتمال بسیار ضعیف در 
باشند محدودند. قطر دنبال کند که البته تیم هایى کــه بتوانند یک مقصد خوب براى رضاییان 

در حال حاضر استقاللى ها هم به دنبال جذب این مدافع ملى پوش هستند که 
اگر این اتفاق رخ بدهد، پرسروصداترین انتقال چند سال اخیر فوتبال ایران شکل 
خواهد گرفت. ذوب آهن و امیر قلعه نویى نیز از دیگر مشتریان مهم داخلى رامین 
هستند رضاییان فصل گذشته در روزهایى مثل امروز به ترکیه رفت و تمرینات 

پیش فصل در نهایت به ایران بازگشت.پیش فصل ریزه اسپور را همراهى مى کرد. البته او بعد از گذراندن تمرینات 

نصــف جهــان  هافبــک فوتبال 
کشــورمان که یک نیم فصل براى استقالل بازى 

کرده بود، در تالش اســت که به یکى از باشگاه هاى سپاهان 
و یا پیکان بپیوندد.  

  طبق اخبارى که از نزدیکان به باشــگاه پیکان کسب شده است، گویا این 
باشگاه در حال مذاکره با بختیار رحمانى هافبک پیشین استقالل که سابقه بازى 

در فوالد خوزستان را در کارنامه دارد، اســت و مى خواهد در صورت توافق مالى و 
تاکتیکى، این بازیکن را به خدمت بگیرد.  بختیار وقتى در استقالل بود، حواشى زیادى 
ساخت و سپس در نیم فصل راهى فوالد شــد اما به نظر مى رسد به دنبال راهى 
براى جدایى از جمع سرخپوشان اهوازى و پیوستن به جمع شاگردان مجید 

جاللى است. از سویى دیگر وى چند روز پیش از طریق برخى 
دوســتان خود نیز در حال بررسى شرایط حضور در 

سپاهان بود که ظاهراً با پاسخ منفى زردها 
مواجه شد.

ش بختیار براى حضور در سپاهان
 تال

ش بختیار براى حضور در سپاهان
 تال

هاشمى در انتظار تأیید کرانچار

نصف جهان  تیم فوتبال سپاهان جلسات 
تمرینى خود را هر روز در دو نوبت صبح و عصر در مجموعه 

باغ فردوس پیگیرى مى کند.
طالیى پوشــان تاکنون یکى از تیم هاى فعال در بازار نقل و انتقاالت بوده اند و 

تمرینات این تیم نیز از تاریخ 24 خردادماه پس از بازگشت «زالتکو کرانچار» از تعطیالت 
آغاز شده است. در روزهاى اخیر یک بازیکن افغانستانى به نام «محمد هاشمى» چند روزى 

است که در تمرینات سپاهانى ها حضور دارد؛ طى روزهاى آینده کرانچار در مورد کیفیت این بازیکن 
و ادامه همکارى او با طالیى پوشان تصمیم خواهد گرفت. احتماًال شنبه هفته آینده و پس از برگزارى 

دیدار تدارکاتى بزرگساالن و امیدهاى سپاهان تصمیمات الزم در مورد وى اتخاذ خواهد شد. 
   سپاهانى ها تاکنون با سیاوش یزدانى، عزت ا... پورقاز، سعید آقایى، حسن جعفرى و ساسان 

انصارى به توافق رسیده اند و تنها یک ســهمیه لیگ برترى دیگر در اختیار دارند (طبق 
مقررات هر تیم مى تواند تنها شش خرید از تیم هاى لیگ برترى داشته باشد).

 گفتنى است شاهین ثاقبى به عنوان ســهمیه لیگ یک به سپاهان 
اضافه شده است.

تاکتیکى، این بازیکن را به خدمت بگیرد
ب ساخت و سپس در نیم فصل راهى فوالد شــد اما

براى جدایى از جمع سرخپوشان اهوازى و پیوستن به ج
جاللى است. از سویى دیگر وى چند روز پیش از طری

دوســتان خود نیز در حال بررسى شرایط حضور در
سپاهان بود که ظاهراً با پاسخ منفى زردها 

مواجه شد.

ااچار چچن ررکرا ددید یییی أأتأ ااظار ظظتتتتت تتتننننننن ا ىىمىدر ممش ااها

نصف جهان  تیم فوتبال سپاهان جلسات 
نوبت صبح و عصر در مجموعه را هر روز در دو تمرینىخود

باغ فردوس پیگیرى مى کند.
طالیى پوشــان تاکنون یکى از تیم هاى فعال در بازار نقل و انتقاالت بوده اند و 

4 تاریخ 24 خردادماه پس از بازگشت «زالتکو کرانچار» از تعطیالت تمرینات این تیم نیز از
آغاز شده است. در روزهاى اخیر یک بازیکن افغانستانى به نام «محمد هاشمى» چند روزى

است که در تمرینات سپاهانى ها حضور دارد؛ طى روزهاى آینده کرانچار در مورد کیفیت این بازیکن
و ادامه همکارى او با طالیى پوشان تصمیم خواهد گرفت. احتماًال شنبه هفته آینده و پس از برگزا

دیدار تدارکاتى بزرگساالن و امیدهاى سپاهان تصمیمات الزم
   سپاهانى ها تاکنون با سیاوش یز

ى انصا

هزینه رضایتنامه داریوش شجاعیان براى استقالل، آنقدر زیاد بود ک
فوتبال ایران کند. حداقل به صورت رسمى، هیچ بازیکنى با رضایت

سنگین، به یک باشگاه نرفته بود و ارقام باالى دو میلیارد، فقط در شا
0این انتقال میلیاردى، مجموعاً 300 میلیون تخفیف گرفته اند.

0قرار بود رقم انتقال شجاعیان به استقالل، یک میلیارد و 700 میلیون باش
0شد200 میلیون به آبى هاى تهران تخفیف دهد. مبلغ قرارداد شجاعیانه
0 میلیون بود که این فصل به 950 میلیون مى رسید. شجاعیان هم راض 850
ا 0تخفیف دهد و با همان مبلغ 850 میلیونى فصل پیش، با آنها قرارداد ببندد.

20 درصدى سالیانه قرارداد او میلیاردى مى شود.با این شرایط، انتقال
0دو میلیارد و 350 میلیون براى استقالل هزینه داشت. هزینه اىک

آبى ها را هم افزایش دهد. شجاعیان بایدفصل
ا را داشته و پولىکه

  هزینه انتقال شجاعیا

شینسازى خواها
هاند.

پ  گذشته موفق شــد
ســازى را بار

اول ف
برس

سازى
علیرغم شروع
در آغاز لیگ شانزدهم داشت، نتوانست

را ادامه دهد و رسول خطیبى جاى خود را به
کاظمى داد. ماشین سازان که شرایط سختى رات
مى کردند با فرهاد کاظمى هم به جایى نرسیدند تاپ

از پایان رقابت ها سقوط شان به لیگ یک مسجل شو
وداعى زودهنگام با لیگ برتر داشته باشند. در پایان فص

شانزدهم لیگ برتر ماشین سازى به همراه صباى قم به
دسته یک مسابقات کشور سقوط کرد ولى علیرغم اینکه

اداران،

ذنصفجهان ذوب آهن تالش هاى زیادى
ى را بــر

رضاییان آغاز کــرده و باید دید در نهایت

به ایــن انتقال مهم موفق

خواهد شد یا خیر.
تیم آینده خود را هرچه سریع تر پیدا کند. با آغاز فصل نقل و انتقاالت اروپایى رامین رضاییان مدافع راست تیم ملى باید
رضاییان که در سکوت کامل خبرى در حال ســبک و سنگین کردن شرایط
براى تیم آینده خود است، اگر پیشنهاد واقعى از اروپا داشته باشد باید به سرعت
و قبل از آغاز تمرین هاى تیم هاى اروپایى با باشگاه مورد نظر به توافق برسد
در غیراینصورت او  باید سرنوشت خود را در ایران و با احتمال بسیار ضعیف در
باشند محدودند. قطر دنبال کند که البته تیم هایى کــه بتوانند یک مقصد خوب براى رضاییان

در حال حاضر استقاللى ها هم به دنبال جذب این مدافع ملى پوش هستند که 
ایناتفاق رخ بدهد، پرسروصداترین انتقال چند سال اخیر فوتبال ایران شکل اگر
خواهد گرفت. ذوب آهن و امیر قلعه نویى نیز از دیگر مشتریان مهم داخلى رامین
هستند رضاییان فصل گذشته در روزهایى مثل امروز به ترکیه رفت و تمرینات 

پیش فصل در نهایت به ایران بازگشت.پیش فصل ریزه اسپور را همراهى مى کرد. البته او بعد از گذراندن تمرینات 

هواداران تیم فوتبال ماش
خطیبى به تیمخود شده
رسول خطیبى فصلگ

میمیمیمیمیمتیمماشــین 

هوا

بــراى جــذب رامین  را

ن
ىىىىىىىىىىىىزارىىى  هفته آینده و پس از برگ

ن تصمیمات الزم در مورد وى اتخاذ خواهد شد. 
س، عزت ا... پورقاز، سعید آقایى، حسن جعفرى و ساسانن نون با سیاوش یزدانى
لیگبرترى دیگر در اختیار دارند (طبق  لانصارى به توافق رسیده اند و تنها یک ســهمیه

دمى تواند تنها شش خرید از تیم هاى لیگ برترىداشته باشد). ممقررات هر تیم 
 گفتنى است شاهین ثاقبى به عنوان ســهمیه لیگ یک به سپاهان 

اضافه شده است.

 اروپا، اروپا،
 استقالل استقالل

ب آهن؟؟
 یا ذو

ب آهن؟؟
 یا ذو
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چهل تکه

«ایوان فاندینو باروس»، گاوباز سرشــناس در «ایرى سوالدور» 
فرانســه پس از آنکه در مســابقات گاوبازى این شــهر به شدت 
مجروح شد در بیمارســتان درگذشــت.این ماتادور اسپانیایى در 
جریان مســابقه نتوانســت تعادل خود را حفظ کند و پس از حمله  
گاو به شدت زخمى شد. شدت جراحات وارده به حدى زیاد بود که 
کارى از دست پزشکان برنیامد. رسانه هاى فرانسوى گفته اند که او 
از ناحیه ریه دچار مصدومیت شد و در راه بیمارستان به دلیل حمله 
قلبى درگذشته است.گزارش شــده که او اولین گاوباز در یک قرن 
گذشته است که درمیدان گاوبازى در فرانسه جان خود را از دست 
مى دهد. تصاویرمنتشره قبل از مرگش او را در حالى که به شدت دچار 

خونریزى شده اما به هوش بود، نشان مى داد.

یک دختر مســلمان 17 ســاله آمریکایى خارج یک مسجد در 
ویرجینیا توسط یک راننده مورد ضرب و شتم قرارگرفت.

این اتفاق ســاعات اولیه روز پس از اینکه قربانــى و چند تن از 
دوستانش خارج مسجد با یکى از رانندگان به مشکل برمى خورند 
به وقوع پیوست. راننده خاطى از ماشین خود خارج شده و این دختر 
مسلمان را مورد ضرب و شتم قرار داده است. این دختر به گزارش 
دوستانش سپس ناپدید مى شود به گونه اى که نمى توانند وى را 
پیدا کنند.با گزارش این اتفاق به پلیس حدود ساعت 3 بعدازظهر 
جسد قربانى در یک برکه کشف مى شود. در طول عملیات جستجو 
مأموران پلیس، راننده خاطى با نام «داروین مارتینز تورس» 22 

ساله را بازداشت مى کنند. 
یکى از دوســتان نزدیک این خانواده در فیسبوك نوشت راننده 

با چوب بیس بال این دختر را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

معاون مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى ناجا گفت: 
اعضاى باندى که به بهانه فروش غرفه هاى نمایشگاهى با جعل 
اوراق، از شهروندان کالهبردارى کرده بود توسط کارآگاهان 
پلیس دستگیر شدند.سرهنگ محمدرضا اکبرى با بیان اینکه 
شاکیان این پرونده حدود 10 نفر بودند، افزود: شکات با اعتماد 
به وى و اســناد و مدارك ارائه شده توســط این شخص که

 نشان دهنده مجوز برگزارى نمایشگاه بود، اقدام به عقد قرارداد 
جهت اجاره غرفه مى کنند.

وى با اشاره به اینکه هر یک از شکات بر اساس تعداد غرفه و 
متراژ آن ها، مبالغى از 3 تا 30 میلیون ریال به حساب وى واریز 
مى کنند، تصریح کرد: پس از شناسایى مخفیگاه متهم، وى و 

همدستش طى یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. 

کشته شدن گاوباز سرشناس 
در میدان نبرد

کالهبردارى با ترفند فروش قتل دختر 17 ساله
غرفه هاى نمایشگاهى در تهران 030201

مرد جوانى که با همدستى شوهر خواهرش، پسرعموى خود 
را به جاده روستایى کشانده و با ضربات مرگبار چاقو به قتل 
رسانده بود با صدور رأى دادگاه به قصاص نفس محکوم شد. 
ماجراى این جنایت وحشتناك بیســت و پنجم فروردین 
سال 94 از آنجا آغاز شــد که ساعت 19 مأموران کالنترى 
«چناران» پیکر خون آلود فردى به نام  «محمد» را در جاده 
خلوت روستاى «بقمچ» پیدا کردند و بالفاصله او را به مرکز 
درمانى انتقال دادند اما وخامت شدید حال مجروح که آثار 
ضربات عمیق شیئى تیز و برنده بر سر و صورت وى نمایان 
بود، موجب شد تا پزشکان دستور اعزام او را به بیمارستان 
امدادى مشهد صادر کنند اما مجروح این حادثه 33 روز بعد بر 
اثر شدت جراحات جان سپرد و بدین ترتیب پرونده اى جنایى  

در دستگاه قضائى گشوده شد.
در بررسى هاى اولیه مشخص شد محمد در پى تماس تلفنى 
فرد ناشناسى از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است. ادامه 
تحقیقات پلیسى براى شناسایى فرد ناشناس به جوانى به 
نام «رضا» رسید که پسر عموى مقتول بود به همین دلیل 
رضا با صدور دســتورات قضائى دستگیر شــد و در همان

 بازجویى هاى اولیه به صراحت ارتکاب قتل با  همدســتى 
«حمید» شــوهر خواهرش را پذیرفت. او گفت: «مقتول با 
خواهرم ارتباط پیامکى داشت به همین خاطر او را با طرح 
نقشه اى به جاده روستایى خلوت بردیم و به قتل رساندیم. آن 
روز حمید با محمد تماس گرفت و با او قرار گذاشت. وقتى من 
و حمید سوار بر خودرو بودیم در راه من چاقوى کوچکى را که 
همراه داشتم به حمید دادم و براى خودم چاقوى دو لبه خریدم 

پس از آن هم محمد را در محل قرار سوار خودرو کردیم و به 
سمت روستاى بقمچ به راه افتادیم. حمید رانندگى خودرو را 
به عهده داشت که در مسیر و در مکانى خلوت به بهانه جوش 
آوردن موتور، خودرو را متوقف کرد. وقتى ســه نفرى پیاده 
شدیم من با اشــاره حمید، اولین ضربه را به محمد زدم. او 
که انتظار نداشت او را با چاقو بزنم گفت: "چرا مى زنى؟" که 
در همین حال ضربات دیگر را هم زدم! البته نقشه این کار 
را حمید کشیده بود، او مرا فریب داد ولى من قبول دارم که 

ضربات چاقو را زدم.»
رضا متهم این پرونده جنایى در بخش دیگرى از اظهارات 
خود عنوان کرد که ضربات چاقو را به همراه حمید و دو نفرى 
بر بدن محمد وارد کرده اند و ضربه اى که بر پشت مقتول 
فرود آمده اســت را نیز حمید زده است اما قصد کشتن او را 
نداشته اند و تنها مى خواستند او را بترسانند. بنابراین گزارش 
با صدور دســتورات قضائى، حمید نیز دستگیر شد و مورد 
بازجویى قرار گرفت. او نیز انگیزه خود از کشاندن محمد به 
جاده روستایى و قتل او را ارتباط پیامکى مقتول با همسرش 
عنوان کرد و در مراحل بازجویى گفت: «من دیدم که رضا با 
چاقو دوضربه به قفسه سینه و دو ضربه هم به سر محمد زد 
به طورى که وقتى ضربه چاقو را به ســر او فرود آورد آنقدر 
این ضربه شدید بود که چاقو در میان سرش گیر کرده بود.»

به دنبال اظهارات متهمان، کیفرخواست این پرونده جنایى 
به اتهام مشارکت دو متهم مذکور در قتل عمدى در دادسرا 
صادر شد و این پرونده براى صدور حکم در شعبه پنجم دادگاه 
کیفرى یک خراسان رضوى مورد رسیدگى دقیق قرار گرفت. 

در چندین جلسه محاکمه که به ریاست قاضى مجتبى علیزاده 
و مستشارى قاضى بنده اى در شعبه پنجم دادگاه کیفرى یک 
استان خراسان رضوى برگزار شد، قضات با تجربه این شعبه 
با استنادات دقیق علمى و تخصصى اثبات کردند که قاتل 
یک نفر است و ضربه مرگبار را رضا بر سر محمد فرود آورده 
است. بنابراین قضات دادگاه پس از بررسى هاى دقیق پرونده 
و واشکافى اظهارات متهمان، به این نتیجه رسیدند که ضربه 
به سر مقتول منجر به مرگ وى شده و این در حالى است که 
رضا هنگام سوار شدن به خودروى حمید چاقوى کوچک 
جیبى خود را به حمید داده و خــودش چاقوى دو لبه بزرگ 
خریده که آثار همین چاقو در ســر مقتول باقى مانده است.

قضات دادگاه با توجه به دالیل و مستندات دیگر پرونده و 
همچنین گواهى پزشکى قانونى و تحقیقات جامع قضائى در 
دادگاه کیفرى، رضا را به اتهام ارتکاب قتل عمدى به قصاص 
نفس و همچنین حمید را به اتهام معاونت در قتل به تحمل 
25 سال زندان محکوم کردند. براساس رأى صادر شده که 
به امضاى قاضى علیزاده و قاضى بنده اى رسیده، آمده است: 
«همچنین دادگاه هر دو متهم را به علت وارد کردن جراحات 
غیرکشنده نسبت به مقتول به پرداخت دیه محکوم مى کند 
که باید ظرف یکســال از تاریخ وقوع حادثه در حق ولى دم 

مقتول پرداخت شود.»
شایان ذکر است؛حمید طبق نظر دادگاه از اتهام مشارکت 
در قتل عمدى با اســتناد به اصل 37 قانون اساسى کشور 
تبرئه شد اما رأى صادره قابل فرجام خواهى در دیوان عالى 

کشور است. 

رئیس پلیس آگاهى اســتان البرز با انتشار تصویر زن 
زورگیر ازشــهروندان درخواســت کرد چنانچه با این 
شیوه و یا از سوى این فرد مورد زورگیرى قرار گرفته اند 
جهت شناسایى متهم و طرح شکایت به پلیس آگاهى 

مراجعه کنند.
ســرهنگ جواد صفایى گفــت: درپى اعــالم مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر وقوع یک فقره قتل 
در منطقه حسن آباد کرج بالفاصله اکیپى از کارآگاهان 
اداره مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى اســتان البرز 
جهت بررسى موضوع به محور مذکور اعزام شدند. وى 
افزود: مأموران کالنترى 14 رسالت موفق به دستگیرى 
دو متهم که یکى از آنها زن بود شده اما دو نفر دیگر از 

همدستان آنها موفق به فرار شدند.
این مقام انتظامى اظهار داشت: متهمان دستگیر شده 
پس از انتقــال به پلیس آگاهى به جــرم خود مبنى بر 

سرقت، زورگیرى و قتل «ع.س» اعتراف کردند.
ســرهنگ صفایى گفت: با توجه به اظهارات متهمان 
اقدامات فنى و اطالعاتى گسترده اى براى شناسایى 
ســایر اعضاى باند انجام شــد که درنهایت دو متهم 
متوارى شناسایى و طى دو عملیات غافلگیرانه دستگیر 
شدندو به قتل، بر اثر ضرب و شتم، دو فقره سرقت به 

عنف خودرو و دو فقره زورگیرى اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهى اســتان البرز درباره شیوه و شگرد 
سارقان زورگیر گفت: متهمان دستگیر شده با تشکیل 
یک باند چهار نفره با طعمه قرار دادن یک زن، مردان 
متمول را به بهانه دوستى شناسایى کردند و با کشاندن 
آنها به مخفیگاهشان با سالح سرد اقدام به ضرب و شتم 
ســوژه خود کرده و پس از گرفتن فیلم و عکس، وجوه 
نقد، اموال و اشیاى قیمتى و کارت هاى عابر بانک آنها 
را به ســرقت برده و با تهدید به پخش و تکثیر فیلم و 

عکس هاى نامبردگان، آنها را رها مى کردند.
وى افزود: در روز حادثه یکى از سوژه ها که با فریب زن 
متهم وارد مخفیگاه آنها شده بود پس از سرقت اموالش 
در یکى از اتاق ها حبس مى شود درحالى که یکى دیگر 
از سوژه ها که از قبل با آن زن قرار مالقات گذاشته بود با 
تماس تلفنى به منزل آنها دعوت مى شودکه به محض 

ورود مورد حمله همدستان آن زن قرار مى گیرد.
رئیس پلیس آگاهى استان البرز اظهارداشت: در ادامه 
متهمان قصد سرقت اموال وى را داشتند که مالباخته 
ضمن داد و فریاد با آنها درگیر مى شــود که متهمان 
با فشــردن گلوى وى، او را به قتل رسانده و هنگامى 
که قصد انتقال جسد را داشــتند با سر و صداى مردى 
که در داخل اتاق زندانى بود با تمــاس اهالى با مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 و حضور به موقع مأموران 

دستگیر مى شوند.
با توجه به احتمال ســرقت اعضاى این بانــد از افراد 
متعدد، بازپرس شعبه 13 دادسراى کرج، دستور چاپ 
تصویر بدون پوشش متهم زن را در رسانه هاى جمعى 
صادر کرده است، بنابراین از شهروندانى که به این شیوه 
و یا توسط این فرد و همدستانش مورد سرقت قرارگرفته 
اند درخواست مى شود تا جهت پیگیرى شکایت خود 
به اداره مبــارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى اســتان 

مراجعه کنند.

بیستم اردیبهشت پارسال زن جوانى 
به کالنترى رفت و گفت جوانى پس از 
ربودن پسرش، او را مورد آزار و اذیت 
قرار داده است.به دنبال این شکایت، 
«فریدون» 27 ساله تحت تعقیب قرار 
گرفت تا اینکه در خلوتگاه شیطانى اش 
به همراه دو دختر جوان فریب خورده 

دستگیر شد.
این متهم از زندان بــه دادگاه منتقل 
شــد اما در آخرین دفاعیاتش گفت: 
«اتهاماتم را قبول ندارم چرا که پسرك 
را براى بازى رایانه اى به خانه ام بردم 
و بعد او را به خانه شان بازگرداندم.» 
اما قاضــى محکمه گفــت: «گواهى 
پزشــکى قانونى نشان مى دهد که به 
پسرك نوجوان  تعرض شده است.» دو 
دختران جوانى هم که زمان دستگیرى 
متهم در آپارتمانش حضور داشــتند 
به قضات دادگاه گفتند: «ما دو خواهر 
هستیم که قرار بود یکى از ما با این مرد 
ازدواج کند اما وقتى آن روز پلیس وارد 
خانه شد پى بردیم که در دام افتاده و 

اشتباه کرده ایم.»
در پایان جلسه، قضات دادگاه، متهم 
را به 99 ضربه تازیانه و دو سال تبعید 
در یکى از شهرهاى دور افتاده جنوب 

کشور محکوم کردند.
قاضى تولیت، رئیس دادگاه با هشدار 
مهم به خانواده هــا گفت: «بى تردید 
والدین و معلمــان بایــد بچه ها را 
به گونه اى تربیت کنند که در برخورد 
با افراد غریبه فریب نخورند و آنها را 
از دام هاى مختلفى که بر سر راهشان 

گسترده شده است باخبر کنند.» 

روز 6 فروردین ماه امسال مأموران کالنترى 129 جامى 
در جریان سرقت مسلحانه از مرد دالرفروش در میدان 
فردوســى قرار گرفتند و مأموران زمانى که در محل 

حاضر شدند با صحنه هولناکى روبه رو شدند.
مرد دالر فروش هدف چند گلوله قــرار گرفته بود که 
خیلى زود وى به بیمارســتان منتقل شد و تحقیقات 
پلیسى براى بررســى جزئیات این تیراندازى هولناك 

کلید زده شد.
در این مرحله مأموران اداره یک پلیس آگاهى تهران 

پاى در بیمارستان گذاشته و مرد دالر فروش را هدف 
تحقیق قرار دادند که مشخص شد مردى سوار بر پراید 
در نقش مأمور ابتدا دســتور داده تا «علیرضا» ســوار 
بر خودرویش شود و ســپس به بهانه دیدن دالرها و 
پول هاى مرد دالر فروش دســتور مى دهد تا دالرها 
را در اختیارش قرار دهد کــه در این مرحله علیرضا به 
رفتارهاى راننده پراید مشکوك شده و مى خواهد که 

کارت شناسایى مرد جوان را مشاهده کند.
راننده پراید در این مرحله اقدام به اسلحه کشى کرده و 

ابتدا گلوله اى به علیرضا شلیک کرده و در ادامه بین آنها 
درگیرى صورت مى گیرد و در این مدت خودروى پراید 
با چند خودروى دیگر تصادف کرده و در خیابان خارك 

متوقف مى شود.
مأموران در گام بعدى پى بردند که متهم ابتدا از سوى 
مأموران پلیس راهور خلع سالح شــده اما وى که دو 
اسلحه همراه خود داشته با تهدید موفق به فرار از صحنه 

سرقت شده است.
تحقیقات پلیسى براى دستگیرى عامل این تیراندازى 
ادامه داشــت که علیرضــا روز 16 فروردین ماه روى 
تخت بیمارســتان به کام مرگ فرو رفت.همین کافى 
بود تا تیمى از مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران به 
دستور بازپرس ایلخانى از شعبه هشتم دادسراى ناحیه 
27 براى دستگیرى قاتل مسلح وارد عمل شدند و خیلى 
زود مأموران با اقدامات فنى موفق به شناسایى مخفیگاه 

متهم در قزوین شدند.
بدین ترتیب عامل جنایت که دو مرد دالر فروش دیگر 
را به این شیوه هدف دستبردهایش قرار داده بود روز 27 

خرداد ماه در مخفیگاهش دستگیر شد.
بنا به این گــزارش، متهم براى تحقیقات بیشــتر و 
بازســازى صحنــه جنایــت بــا دســتور بازپرس 
ایلخانى در اختیار مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران 

قرار دارد.

مدیر مرکز فوریت هاى پزشکى دانشکده علوم 
پزشکى ایرانشــهر از جان باختن دو نوجوان 
13 ساله در پى گرماى شدید هوا و تشنگى در 
شهرستان «فنوج» واقع در جنوب سیستان و 

بلوچستان خبر داد.
محمودرضا ناصح در تشــریح این خبر اظهار 
داشت: پنج نوجوان اهل روستاى «مسکوتان» 
از توابع شهرستان فنوج توسط خودرو به منطقه 
«جلگه» روستاى «چاه جنگى خان» رفتند که 
خودرو آنها در مسیر برگشت دچار نقص فنى 
شد و از حرکت بازماند.وى ادامه داد: در پى این 

حادثه سه نفر از این نوجوانان تصمیم مى گیرند 
تا به صورت پیاده به سمت روستاى خود حرکت 
کنندکه متأسفانه دو نفر از آنها در مسیر راه به 
دلیل گرماى شدید هوا و تشــنگى زیاد جان 
خود را از دست دادند و نفر سوم با کمک اهالى 
منطقه به مرکز درمانى مسکوتان انتقال پیدا 
کرد.وى با اشاره به اینکه پس از مداواى اولیه 
در حال حاضر حال عمومى نوجوان سوم رو به 
بهبود گزارش شــده، خاطرنشان کرد: توصیه 
مى شــود مردم با توجه به گرماى شدید هوا از 

ترددهاى غیرضرورى خوددارى کنند.

قاتل، یک  نفر است  

چندى قبل مأموران پلیــس آگاهى تهران در 
جریان پرونده سرقت هاى مسلحانه از چند مغازه 
موبایل فروشى در سطح تهران قرار گرفتند و تیم 
ویژه اى براى دستگیرى عامالن این سرقت ها 

وارد عمل شد.
کارآگاهان در گام نخست پى بردند دو جوان قوى 
هیکل سوار بر موتور در برابر مغازه هاى موبایل 
فروشــى توقف کرده و یکى از متهمان پس از 
ورود به مغازه به بهانه خرید گوشى موبایل ابتدا 
اقدام به اعتمادسازى صاحب مغازه کرده و سپس 
در یک چشم به هم زدن اقدام به سرقت گوشى 

موبایل مى کند.
تیم پلیسى در ادامه تحقیقات پى بردند که این 
دزدان در چند ســرقت خود زمانى که در برابر 
مقاومت صاحبان مغازه قرار گرفته اند به روى 
آنها اســلحه کشــیده و آنها را تهدید به مرگ
 کرده اند که در این صحنه صاحبان مغازه تسلیم 

دستور دزدان شده اند.
بدین ترتیب تجسس هاى پلیسى کلید زده شد و 
مأموران در این مرحله پى بردند که سارق مسلح 

که در مغازه ها اقدام به ســرقت گوشى موبایل 
کرده است متهم جوانى است که یک بار بخاطر 

شرارت و درگیرى به زندان رفته است.
در ادامه تجســس هــا مأموران با بررســى

 دوربین هاى مداربسته بیرونى مغازه ها موفق به 
شناسایى جوان موتور سوار این باند دو نفره شدند 
و مشخص شــد که وى بخاطر یک درگیرى 

خیابانى در کرج تحت تعقیب است.
بدین ترتیب با به دســت آمدن این ســرنخ ها 
مأموران پلیس آگاهى تهران در طرح دستگیرى 
ســارقان پایتخت که از ظهر یک شنبه تا ظهر 
دوشنبه 29 خرداد ادامه داشــت این دو سارق 

مسلح نیز دستگیر شدند.
«پیام» 19 ســاله که یک ســابقه شرارت در

 پرونده اش دارد ادعا مــى کند بخاطر بیکارى 
دســت به این ســرقت ها زده و اســلحه اش 
پالســتیکى بوده و آن را ازمغازه اسباب بازى 

فروشى خریده است.
بنا به این گزارش، متهمان براى تحقیقات بیشتر 
در اختیار مأموران پلیس آگاهى تهران قرار دارند.

دزدى  با تپانچه اسباب بازى
 از موبایل فروشى ها 

جان باختن 2 نوجوان در پى 
گرماى شدید هوا در سیستان و بلوچستان

حضور 2خواهر
 در خانه فریدون  

زن زورگیر را شناسایى کنیداسلحه کشى به روى پلیس در تهران
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اجراییه
اخطــار اجرایــى- شــماره7/95 بــه موجــب راى شــماره 1503 تاریــخ 95/12/08 حــوزه نجف 
آباد شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد شــعبه 8 حقوقى کــه قطعیت یافته اســت. محکوم 
علیه:1.مجیدجهانبخش2.مســعودمحبى3.زهره محبــى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت 
به پرداخــت مبلغ 20/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت 700/000 ریــال بعنوان هزینه 
دادرســى و ابطال تمبر ازباب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر تادیه 
ازتاریخ سررســید 93/05/14 لغایت اجــراى حکم و نیم عشــر دولتى.محکوم له: مســعو توکلى. ماده 
34قانون اجــراى احکام: همیــن که اجرائیه بــه محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 
ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتى که خود را قــادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4795 شــعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

نجف آباد/ 3/1323
اجراییه

اخطار اجرایى- شماره1228/95 به موجب راى شــماره 1514 تاریخ 95/12/08 حوزه نجف آباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8 حقوقى که قطعیت یافته است. محکوم علیه: دنیا باوى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 430/000 
ریال بعنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر ازباب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه ازتاریخ سررســید 95/09/20 لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى.محکوم له: مسعو توکلى. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 4796 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد / 3/1324
اجراییه

اخطار اجرایى- شماره1229/95 به موجب راى شماره 1506 تاریخ 95/12/08 حوزه نجف آباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8 حقوقى که قطعیت یافته است. محکوم علیه:1.مژگان سجادى2.دانیال 
کیوان خواه3.زیباکوچکى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت 500/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر ازباب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید 92/08/25 لغایت اجراى حکم و نیم عشر 
دولتى.محکوم له: مسعو توکلى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4797 شــعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

نجف آباد/ 3/1325

اجراییه
اخطار اجرایى- شــماره1232/95 به موجب راى شــماره 1509 تاریخ 95/12/08 حــوزه نجف آباد 
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد شــعبه 8حقوقى که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه:1.
اکبرعرب2ســعیدعرب3.حبیب شاهسون به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 550/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر 
ازباب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید 95/09/20 
لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى.محکوم له: مســعو توکلى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:  4798 

شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1326
اجراییه

اخطار اجرایى- شماره1231/95 به موجب راى شماره 1512 تاریخ 95/12/08 حوزه نجف آباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8حقوقى که قطعیت یافته است. محکوم علیه:1.محمدحمیدى2.

رضاحمیدى3.ناصرفروغى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 1/200/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر ازباب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید 92/11/20 لغایت اجراى حکم 
و نیم عشر دولتى.محکوم له: مسعو توکلى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4799 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/3/1327
اجراییه

اخطار اجرایى- شــماره1040/95 به موجــب راى شــماره 1191 تاریخ 95/11/25 حوزه شــعبه4 
شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شــعبه که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه:آقاى رجائى 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به فک پالك بشــماره انتظامــى 43-193م71 و هزینه 
دادرســى به مبلــغ نودونــه هزاروپانصدریال صــادر و در حق محکــوم علیه مى باشد.مشــخصات 
محکوم له: زهرا نامداریان فرزند علیرضا شــغل خاندار به نشــانى یزدانشــهر- ســى مترى طالقانى 
شــرقى پالك20. ماده 34قانون اجــراى احکام: همیــن که اجرائیه بــه محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یــا مالى معرفى کنــد که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و 
در صورتى که خــود را قادر به اجــراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صــورت جامع 
دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگــر مالى ندارد، صریحــًا اعالم نمایــد. م الف: 4806 

شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1331

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973730100271 شــماره پرونده: 9509983730101132 شــماره بایگانى شعبه: 
951145 خواهان: ســعیدحاجى امینى نجف آبادى فرزند غالمرضا به نشــانى اصفهان-نجف آباد خیابان 
امیرکبیر جنب کوى پارسا پالك169، خواندگان:1.على محمد ایزدى به نشانى شهرك صنعتى جوزدان شرکت 
پتروتجهیزسپاهان،2.حسینعلى سلیمانى به نشانى مجهول المکان،3.یاسرصالحى به نشانى اصفهان-نجف آباد 
خ17شهریورشرقى نبش کوچه میخک پ14. خواسته: الزام به تنظیم سندخودرو. دادگاه بااعالم ختم رسیدگى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه.خواسته آقاى سیدحاج امینى بطرفیت آقایان1.یاسرصالحى2.على 
محمدایزدى(باوکالت آقاى امیرژیانپور)3.حسینعلى ســلیمانى الزام خواندگان به انتقال رسمى یک دستگاه 
اتومبیل پژو206بشماره انتظامى 43-917م33 بانضمام مطالبه هزینه دادرسى است خواهان با ادعاى تصرف 
اتومبیل فوق الذکر مدعى اســت دراجراى توافق مورخ 93/05/15 آقاى یاسر صالحى پذیرفته سنداتومبیل 
مذکوررا به نام آقاى على محمدایزدى یا شخص معرفى شده ازســوى او انتقال دهد و نظربه اظهارات وکیل 
خوانده ردیف دوم درواگذارى و انتقال سند به خواهان با موافقت موکل خویش و ازتوجه به پاسخ استعالم بانک 
در وصول چکهاى موردتعهد خوانده ردیف دوم در توافق مذکور و پاســخ استعالم پلیس راهنمایى و رانندگى 
شهرستان نجف آباد در مالکیت خوانده ردیف سوم درمالکیت خودروى موصوف و نظربه اینکه خوانده ردیف 
اول علیرغم ابالغ دردادگاه حاضرنشده و دلیلى در رد ادعاى خواهان ارائه نکرده است دادگاه باپذیرش دعوى 
خواهان نسبت به خواندگان ردیف ســوم درخصوص انتقال سند و نســبت به خوانده ردیف اول درپرداخت 
هزینه دادرسى مستندا به مواد 219 و 220 قانون مدنى و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب درامورمدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم به انتقال رسمى سندخودروپژو بشماره 
انتظامــى 43-917م33 و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرســى به میزان 5/575/000 
ریال درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید و نســبت به طرح دعوى ازتوجه به انتقال سند خودرو و مطالبه 
هزینه دادرسى نسبت به سایرین بلحاظ عدم توجه دعوى به ایشان مستندا به بند4 ماده84 و ماده 89 قانون 
اخیرالذکر قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول و سوم غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس ازآن نسبت به ایشان و نسبت به 
سایرین ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 4807 

دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 3/1332
اجراییه

اخطار اجرایى- شماره8/95 به موجب راى شماره 1522 تاریخ 95/12/08 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه:1.على افشارى2.روح اله پرچمى3.مسعوداحمدى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 47/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
1/100/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر ازباب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید 93/07/14 و 92/07/10 لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى.محکوم 
له: مسعو توکلى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید.

م الف: 4794  شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/3/1333

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامه: 9610103759501183 شــماره پرونده: 9609983759500126 شــماره بایگانی شعبه: 960130 
خواهان/شاکى بانک اقتصاد نوین دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم اشرف بارانى و ماه صدف ناظرى به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رســیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالســه 9609983759500126 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 96/05/01 و ســاعت 09:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف: 618 شعبه  4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/3/1335 
تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه  تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 53/699 واقع در اراضى کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مهدى اسدى فرزند عبدالغفار در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز 
 چهارشنبه مورخ 1396/4/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 259 پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك فالورجان/3/1385
تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه  تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالك شماره 15/2628 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام یداله زارعى فرزند فتح اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز  شنبه مورخ 
1396/4/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 263 پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/3/1386

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 139660302007001095 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى احمدرضا آقاجانى 
فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 84 صادره از در یک باب خانه 0 به مساحت 187/90 مترمربع پالك 5 فرعى از 4  اصى واقع 
در یزداباد خریدارى از مالک رسمى آقاى غالمعلى اقاجانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/3/31 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/4/15 

م الف: 260 پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان /3/1387 

 واقعیت این اســت که مراقبت از حریم خصوصى 
به ویژه زمانــى که آنالین هســتیم، در بعضى 
مواقع ممکن است خوشــایند نباشد. بسیارى 
از کاربران زمانى که آنالین هســتند، به طور 
ناخواسته هفت اشتباه امنیتى مرسوم را مرتکب 
مى شــوند که زمینه را براى نفوذ و سوء استفاده 

هکرها آماده مى کند.
 اگر از این هفت اشتباه امنیتى که در ادامه با آنها آشنا 
خواهید شــد، دورى کنید راه نفوذ را تا حد زیادى به 

روى هکرها خواهید بست.

1) به کارگیــرى گذرواژه هاى ضعیف، 
دور از منطق است

بدون شک، یک گذرواژه ساده را خیلى زود مى توان 
به خاطــر آورد. به همان نســبتى که یــادآورى آن 
ساده است، به همان نسبت شکســتن آن نیز ساده 
اســت. از به کارگیرى گذرواژه هــاى کوتاه اجتناب 
کنید. همچنین از گذرواژه هاى یکســانى در ارتباط 
با حســاب هاى کاربرى متعدد اســتفاده نکنید. اگر 
از گذرواژه یکســانى در ارتباط با همه حســاب هاى 
کاربرى استفاده کنید به محض لو رفتن یکى از آنها، 
تمام حساب هاى کاربرى شــما در معرض خطر قرار 

مى گیرند.

2) عدم به کارگیرى یک برنامه مدیریت 
گذرواژه ها کارهاى شما را دشوارتر مى کند

به کارگیرى یــک برنامه مدیریــت گذرواژه ها یک 
رویکرد «برد-برد» به شــمار مى رود. این برنامه ها 
به شکل قابل توجهى زندگى آنالین شما را ایمن تر 
و ســاده تر مى کنند. یک برنامه مدیریت گذرواژه ها 
قادر اســت گذرواژه هاى مختلفى کــه در ارتباط با 
حساب هاى کاربرى و پروفایل ها مورد استفاده قرار 
مى گیرد را در خود جاى داده و به شکل ایمنى آنها را 

ذخیره سازى کند.
 در نتیجه، دیگر نیاز نخواهید داشــت براى ورود به 
هر حســاب کاربرى زمانى را براى فکر کردن و به 
یادآورى گذرواژه ها از دست بدهید. این برنامه ها قادر 
هستند گذرواژه هاى کاربران را به شکل رمزنگارى 
شده ذخیره سازى کنند و به شما اجازه مى دهند تنها 

یک گذرواژه اصلى (master) را 
حفظ کنید. ویژگى خوب دیگرى 
که این برنامه ها دارند این است که مانع 
از آن مى شوند تا شما وسوسه شوید از گذرواژه هاى 
ضعیف یا یکسان در ارتباط با حساب هاى کاربرى خود 
استفاده کنید. یک برنامه مدیریت گذرواژه ها به شما 
اجازه مى دهد از کلمات قوى براى در امان نگه داشتن 

حساب هاى خود استفاده کنید.
 همه گذرواژه ها در پشت یک گذرواژه اصلى قدرتمند 
قرار مى گیرند و به شــما اجازه مى دهند به شــکل 

ایمن ترى به فضاى آنالین وارد شوید.

3) عدم به کارگیــرى مکانیزم احراز 
هویت دو عاملى حســاب هاى شــما را 

آسیب پذیر مى کند
اگــر جــزو آن گــروه از کاربرانــى هســتید که از 
گذرواژه هاى قدرتمند و همچنین برنامه هاى مدیریت 
گذرواژه ها اســتفاده مى کنند، اکنون باید یک الیه 

امنیتى اضافى تر را نیز مورد استفاده قرار دهید. 
مکانیزم احرازهویت دوعاملى ایــن توانایى را دارد 
تا یک الیه امنیتى اضافى را پیرامون حســاب هاى 
کاربرى شما قرار دهد. رایج ترین مکانیزم احرازهویت 
دو عاملى که این روزها مورد استفاده قرار مى گیرد، 
به این شکل عمل مى کند که شما پس از وارد کردن 
گذرواژه متعلق به حساب کاربرى خود یک پین کد را 
دریافت مى کنید که این پین کد براى گوشى همراه 

شما ارسال مى شود.
 این رویکرد مانع از آن مى شــود که حتى در صورت
لو رفتن گذرواژه ها هکرها این توانایى را داشته باشند 

تا به حساب کاربرى شما وارد شوند.

4) ســامانه هاى پرداخــت موبایلى 
دردسرهاى کمترى دارند

اکثر کارت هــاى اعتبارى به ویژگــى محافظت در 
برابر تقلب تجهیز شده اند. اما مکانیزم هاى پرداخت 

موبایلى مطمئن تر هســتند و به شما کمک مى کنند 
در زمان خرید از دردســرهاى مرتبــط با کارت هاى 
اعتبارى به دور باشــید. یک سامانه پرداخت موبایلى 
مبتنى بــر Android Pay یا Apple Pay به 
ویژگى هایى همچون نشــانه گذارى امنیتى تجهیز 
شده اند. این سامانه ها از یک شــماره یکبار مصرف 
مرتبط با کارت اعتبــارى براى هر خرید اســتفاده 
مى کنند. این رویکرد باعث مى شــود تا شماره حک 
شــده روى کارت هــاى اعتبارى به شــکل ایمن و 
مطمئنــى پنهــان باقــى بماننــد. PayPal نیز 
نشانه گذارى امنیتى پیشنهاد مى کند. الزم به توضیح 
است که Apple Pay را مى توانید روى مک مورد 

استفاده قرار دهید.

5) کلیک کردن روى هــر لینک یا باز 
کردن ضمیمه مرتبط با ایمیل هاى ناشناس، 

استقبال از دردسر است
 ،IRS ،PayPal ،اگر ایمیلى را از بانک مطبوع خود
فیســبوك یا هر نهاد معتبر دیگرى دریافت کردید 
که اعالم مى دارد حســاب کاربرى شما داراى یک 
مشکل است و در اسرع وقت باید روى لینکى که در 
ضمیمه ایمیل قرار دارد کلیک کنید، هیچگاه این کار 

را انجام ندهید.
 به جاى این کار، به طور مســتقیم به ســایت مذکور 
مراجعه کنید به حســاب کاربرى خود وارد شــوید 
و بررســى کنید که داســتان از چه قرارى است. در 
بسیارى از موارد دیده شده است حساب هاى کاربرى 
مشــکلى نداشــته اند و ایمیل هایى که به این شکل 
براى کاربران ارسال مى شــوند جزئى از یک حمله
فیشینگ هســتند. حمالتى که سعى دارند اطالعات 
مربوط به حســاب هاى کاربرى شــما همچون نام 
کاربرى و گذرواژه  ها را به ســرقت برده و در ادامه به 
حســاب بانکى یا جزئیات کارت اعتبارى شما دست 

پیدا کنند.

6) مراقب باشــید در بعضــى موارد   

واى فاى عمومى شــبیه به واى فاى 
خصوصى ساخته مى شود

واى فاى که در فرودگاه ها یا فروشگاه هاى معتبر ارائه 
مى شوند، در اغلب موارد ایمن هستند. اما این حرف به 
معناى آن نیست که از این واى فاى به منظور ورود به 
حساب بانکى خود و بررسى صورت حساب هاى مالى 

یا بررسى ترازنامه هاى بانکى استفاده کنید.
 باید به این نکته دقت کنید که اســپات هاى عمومى 
در اغلب موارد غیرایمن هستند. در نتیجه هکرها در 
مقایسه با واى فاى که در خانه از آن استفاده مى کنید 
به شکل ساده ترى قادر هســتند فعالیت هاى آنالین 
شــما را ردیابى کنند. همچنین به ایــن نکته دقت 
کنید که هکرها این توانایى را دارند تا شــبکه هاى 
واى فاى جعلــى را که بــه ظاهر در ارتبــاط با یک 
کافى شاپ است راه اندازى کرده یا هات اسپات هاى 
واى فاى دیگرى را به منظور ســرقت اطالعات شما 

ایجاد کنند.
 اطمینــان حاصل کنید به شــبکه درســتى متصل 
مى شوید و شبکه به منظور ســرقت اطالعات شما 
ساخته نشده باشد. همچنین ســعى نکنید هر شبکه 
واى فاى عمومى را که پیدا مى کنیــد به آن متصل 
شــوید. عاقالنه این اســت که هیچــگاه از طریق 
واى فاى عمومى به منظور بررســى حســاب بانکى 

خود استفاده نکنید.

7) عدم به کارگیرى سیســتم عامل 
به روز نشده ممکن است فاجعه بار باشد

اپل، گــوگل و مایکروســافت به شــکل منظمى 
سیســتم عامل هاى خــود را به روزرســانى کرده و 
وصله هاى امنیتى را براى آنها ارســال مى کنند. این 
وصله ها به منظــور ترمیم آســیب پذیرى هایى که 
ممکن است هکرها از آنها سوء استفاده کنند عرضه 

مى شوند. 
حمله باج افزار واناکراى نشــان داد عدم به کارگیرى 
سیستم عامل هاى به روزرسانى نشــده تا چه اندازه 
مى تواند مشکل آفرین باشــد. هیچگاه از پیغام هاى 
ارائه شده از سوى سیســتم عامل خود مبنى بر اینکه 
به روزرسانى قابل دریافت است، غافل نشوید. همواره 
لپ تاپ و تلفن همراه خود را به روز نگه دارید تا هکرها 

به راحتى نتوانند به آن نفوذ کنند.

فناورىفناورى

ز حریم خصوصى 
در بعضى ـتیم،
باشد. بسیارى 
ــتند، به طور 
سوم را مرتکب 
 و سوء استفاده 

ه در ادامه با آنها آشنا 
وذ را تا حد زیادى به 

یک گذرواژه اصلى (master) را 
حفظ کنید. ویژگى خوب دیگرى 
که این برنامه ها دارند این است که مانع 
از آن مى شوند تا شما وسوسه شوید از گذرواژه هاى 
ضعیف یا یکسان در ارتباط با حساب هاى کاربرى خود 

موبایلى مطمئن تر هســتند و به شما کمک مى کنند 
در زمان خرید از دردســرهاى مرتبــط با کارت هاى 
اعتبارى به دور باشــید. یک سامانه پرداخت موبایلى 
ApplePay به  y یا AndroidPay مبتنى بــرy
ویژگى هایى همچون نشــانه گذارى امنیتى تجهیز 
شده اند. این سامانه ها از یک شــماره یکبار مصرف 

واى فاى عمومى شــبیه به واى فاى 
خصوصىساخته مى شود

واى فاى که در فرودگاه ها یا فروشگاه هاى معتبر ارائه 
مى شوند، در اغلب موارد ایمن هستند. اما این حرف به 
معناى آن نیست که از این واى فاى به منظور ورود به 
حساب بانکى خود و بررسى صورت حساب هاى مالى 

ترازنامه هاى بانکى استفاده کنید. یا بررسى
 باید به این نکته دقت کنید که اســپات هاى عمومى 
در اغلب موارد غیرایمن هستند. در نتیجه هکرها در 
مقایسه با واى فاى که در خانه از آن استفاده مى کنید 

7 اشتبـــاه 
امنیتى 

مرگبار که 
احتمـاًالً 

شما هم 
مرتکب 
مى شوید

رامین مشکاه

بخش عظیمى از فعالیت هاى موتوروال روى تولید و عرضه گوشى هاى مقرون به صرفه و باکیفیت معطوف 
است. این شرکت در همین راستا، به تازگى از دو گوشى هوشمند جدید با نام هاى اختصاصى موتو E4 و موتو 
E4 پالس رونمایى کرد. هر دو گوشى مذکور از بدنه اى فلزى بهره مند هستند و جانشین گوشى هاى موتو E3و 

موتو E3 پاور محسوب مى شود که سال گذشته شاهد عرضه آن به بازار بودیم.
موتوروال اشاره کرده که این دو گوشى از اواخر ماه میالدى جارى در بازارهاى ایاالت متحده و برخى دیگر از 
مناطق عرضه مى شود. هر دو گوشى موتو E4 و موتو E4 پالس از سیستم عامل اندروید 7,1 نوقا بهره مى برد 
و این مسئله از نقاط قوت آنها محسوب مى شود. تفاوت اصلى دو گوشى مذکور مربوط به ابعاد و ظرفیت باترى 

آنها مى شود. 
گوشى هوشــمند موتوروال موتو E4 از بدنه اى با ابعاد 9,3 در 72 در 144,5 میلیمتر بهره مى برد و نمایشگرى

5 اینچى دارد. صفحه نمایش 5 اینچى این اسمارتفون وضوح تصویر 1280 در 720 پیکسل یا اصطالحاً اچ دى را 
ارائه مى کند. سیستم روى چیپ (SoC) اسنپدراگون 427 کوالکام در آن به کاررفته که پردازنده مرکزى هشت 

هسته اى دارد. همچنین باترى دستگاه هم ظرفیت 2800 میلى آمپر ساعتى را ارائه مى کند.
حافظه رم گوشى هوشمند موتو E4 موتوروال ظرفیت 2 گیگابایتى داشته و دستگاه به اسکنر انگشت کاربر مجهز 
است. این اسکنر در دکمه هوم (Home) دستگاه و درست زیر نمایشگر آن تعبیه شده است. حافظه داخلى 
گوشى مذکور هم ظرفیت پیش فرض 16 گیگابایتى را به همراه دارد. دوربین اصلى و سلفى آن هم به ترتیب از 
سنسورى هایى 8 و 5 مگاپیکسلى تشکیل شده اند. جالب است بدانید که موتوروال براى دوربین سلفى گوشى 

موتو E4 یک چراغ فلش LED اختصاصى را در نظر گرفته است.
اما در سمت مقابل گوشى هوشــمند موتو E4 پالس قرار دارد که به نمایشگرى 5,5 اینچى با وضوح تصویر 
مشابه 1280 در 720 پیکسل مجهز است. باترى این گوشى ظرفیت بسیار عالى 5000 میلى آمپر ساعتى دارد 

که پیش بینى مى کنیم به راحتى انرژى مورد نیاز دستگاه را تا دو روز تأمین نماید. 
بدنه گوشى موتو E4 پالس ابعاد 9/55 در 77/5 در 155 میلیمتر را به همراه داشته و مثل بردار کوچک تر خود 
از تراشه اسنپدراگون 427 کوالکام بهره مند اســت. رم این گوشى 2 گیگابایتى است و دستگاه از نظر ظرفیت 
ذخیره سازى اطالعات شــامل دو نسخه مختلف مى شود. نســخه پایه اى این محصول از حافظه داخلى 16 
گیگابایتى بهره مند بوده و نسخه برتر آن به حافظه 32 گیگابایتى مجهز است. دوربین اصلى 13 مگاپیکسلى و 
دوربین سلفى 5 مگاپیکسلى با چراغ فلش LED اختصاصى هم از دیگر ویژگى هاى موتو E4 پالس محسوب 
مى شوند. همچنین دکمه هوم این اسمارتفون هم مانند نسخه معمولى آن قابلیت اسکن انگشت کاربر را دارد.

شرکت موتوروال اشاره کرده که قصد دارد گوشــى هوشــمند موتو E4 را با قیمت 130 دالر و گوشى موتو 
E4 پالس را با قیمت 180 دالر روانه بازار کند. 

موتوروال از 2 اسمارتفون ارزان قیمت 
رونمایى کرد

 محقق ایرانى مى خواهد به روبات ها ادب بیاموزد!
 آموزش به روبات ها براى آنکه رفتارى مؤدبانه مشابه انسان ها داشته باشند، موضوع یکى از پیچیده ترین پروژه هایى است که 
توسط گروهى از محققان مورد حمایت آژانس پروژه هاى تحقیقات پیشرفته دفاعى آمریکا موسوم به «دارپا» به سرپرستى 
دکتر رضا قنادان دنبال مى شود. محققان بر این باورند که با آموزش مفاهیم اجتماعى به روبات ها مى توانند این ماشین آالت 
مکانیکى را در مسیر تعامل هر چه بهتر با انسان ها قرار دهند.این پروژه از چندى پیش کلید خورده و حتى مراحل اولیه آن نیز 
توسط گروهى از محققان که مورد حمایت «دارپا» هستند، تکمیل شده است. «دارپا» شاخه اى از وزارت دفاع آمریکاست 
که در زمینه توسعه فناورى هاى نوین نظامى فعالیت دارد. به گفته این محققان، سیستم هاى مبتنى بر هوش مصنوعى در 
نهایت به این سطح از توانمندى مى رسند که بتوانند درك درستى از چگونگى انجام یک رفتار خاص در موقعیتى ویژه داشته 
باشند، دقیقاً مانند انسان ها.رضا قنادان، از مدیران برنامه «دارپا» در بیانیه اى اعالم کرد: «اگر به دنبال نزدیکى هر چه بیشتر 
با روبات هاى آینده، خودروهاى خودران و دستیارهاى دیجیتالى مجازى در تلفن هاى همراه و خانه هایمان هستیم، باید آنها 
را طورى آموزش دهیم که از قواعدى پیروى کنند که ما انسان ها نیز دنبال مى کنیم.»مثال بارزى در این زمینه به استفاده 
از این ماشین آالت در محیطى همچون کتابخانه باز مى گردد. محققان مى گویند سیستم هوش مصنوعى پاسخگویى به 
تلفن در کتابخانه که باید محیطى آرام داشته باشد، قابلیت پاسخگویى با صداى کم به تلفن یا ساکت کردن صداى آن را 

ندارد.«دارپا» تاکنون توانسته چارچوب کلى را براى یادگیرى ماشینى ارائه کند اما هنوز همه چیز در ابتداى راه قرار دارد.
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«ماسال» شهرى است در استان گیالن که در کنار کوه هاى تالش واقع شده است، 

شهرستان ماسال درگذشته بخشى از شهرستان وسیع تالش بود که در سال 

1376 به شهرستان ماسال تبدیل شد و شامل دو بخش، مرکزى و شاندرمن 

است که هر دو آنها طبیعتى دست نخورده به شمار مى آیند. 

 نشست تقدیر از 
نامزدها و فعاالن 

اقشارى جبهه 
مردمى نیروهاى 

انقالب(جمنا)  

تصویر، عمارت تاریخى وکیلى 
نیشابور را نشان مى دهد. 

قدمت این بنا به اواخر دوره 
قاجار و اوایل پهلوى مى رسد، 
این عمارت داراى دو ساختمان 
و یک حیاط مرکزى است و از 

تزئینات و معمارى قابل توجهى 
برخوردار است . این اثر تاریخى 
و فرهنگى کشور در حال حاضر 

به شکل متروکه و در حال 
تخریب است . عمارت تاریخى 
وکیلى نیشابور در سال 1384 
به شماره 11938 در فهرست 

آثار ملى ایران، ثبت شده است. 

چند سال پیش حادثه آتش 
سوزى باعث غرق شدن 
کشتى تجارى متعلق به 

شرکت ملى نفت شد و در 
ساحل میانکاله بهشهر به گل 
نشست.این کشتى سوخته 

که یادآور کشتى یونانى 
ساحل کیش مى باشد، بعد 

از سال ها با فروش در 
مزایده هم اکنون در حال 

تخریب مى باشد. 

@nesfejahannewspaper

به کانال تلگرام ما بپیوندید

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان به استناد ماده (27) قانون الحاق برخى از مواد 
به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت (2) مصوب مجلس شوراى اسالمى و دستورالعمل 
شرایط واگذارى طرحهاى تملک دارائى هاى ســرمایه اى به بخش غیردولتى و مصوبه کارگروه 
واگذارى استان در نظر دارد نســبت به واگذارى پروژه نیمه تمام مرکز آموزش فنى و حرفه اى 
خواهران آران و بیدگل به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران (اشخاص حقیقى و 

حقوقى) دعوت به همکارى مى نماید. 
1- مرکز آموزش فنى و حرفه اى آران و بیدگل داراى عرصه 3500 مترمربع و اعیانى 2200 مترمربع 

به کاربرى آموزشى مى باشد. 
2- روش واگذارى BOT مى باشد. 

3- سرمایه گذارى کل طرح بابت تکمیل و تجهیز 35/834/000/000 ریال است. 
4- دوره بازگشت سرمایه و بهره بردارى توسط سرمایه گذار 12 سال میباشد. 

5- وضعیت فعلى: گودبردارى و اجراى فونداسیون و ستونهاى یک ردیف ضلع شرقى اجراء شده 
است. 

6- نوع سازه: اسکلت بتنى 
7- آدرس پروژه: شهرستان آران و بیدگل- خیابان امیرکبیر- خیابان بهزیستى- جنب اداره 

بهزیستى 
8- به منظور دریافت اطالعات بیشتر و پرسش و پاسخ و هماهنگى جهت بازدید از پروژه با شماره 

تلفن 36693157 تماس حاصل نمائید. 
9- به منظور دریافت اســناد ارزیابى و کاربرگ ها تا پایان وقت ادارى 1396/04/14 به اداره کل 

آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان واحد دفتر فنى مراج عه نمایید.

آگهى فراخوان آگهى فراخوان 

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان 
م الف: 53482




